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Sveriges Schackförbund
Tävlingskommittén
Veteran-/Seniorgruppen
Sammanträde 2014:2
Skype 2014-05-27

Sammanträde Veteran-/Senior-gruppen - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats
Närvarande

§1

2014:2
Tisdagen den 27 maj 2014
Kl. 09:30-11:15
Skype-möte
Sven-Olof Andersson, Håkan Åkvist, Kaj Andersson

INLEDNING

Sven-Olof hälsar välkommen till mötet – alla Skype-uppkopplingar lyckades till slut!
§2

DAGORDNING

Via e-post har Sven-Olof presenterat förslag till dagordning.
Förslaget till dagordning fastställs.
§3

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMÄN

Sven-Olof åtar sig att upprätta protokoll och Håkan och Kaj får båda bli justeringsmän.
§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL M.FL. DOKUMENT

a) Veteran-/seniorgruppens protokoll 2014-02-05
Gås igenom översiktligt. Protokollet redan godkänt och publicerat på schack.se och läggs till handlingarna.
b) Seniormöte 2014-04-07 vid Lag-EM i Sibenik
Minnesanteckningarna (Bengt Hammar och Sven-Olof) har förut delgetts samtliga deltagare i mötet samt Håkan och
Kaj.
c) NSF:s kongress 2013-10-19 i samband med NM i Köge
Gruppen har tagit del av kongressprotokollet. Främst noteras den fasta ståndpunkten om tillämpning av FIDE:s normer
för åldersindelning av seniorer/veteraner.
§5

LÄGESAVSTÄMNING VETERANTÄVLINGAR 2014
- Se rapport till SSF-EK:s möte 2014-05-21

Genomförda tävlingar
 Ind. Senior-VM – Oporto 2014-03-09—17 – Klasser: Open 65+ (59 delt.), Open 50+ (36 delt.) , Ladies 65+
(10 delt.), Ladies 50+ (10 delt.), Rapid 65+ (28 delt.), Rapid 50+ (17 delt.), Blitz 65+ (18 delt.), Blitz 50+ (17
delt.). Fyra svenskar i Open 65+ med placeringarna 20, 21, 37 och 51.
Webb-sida: http://chessresults.com/tnr123107.aspx?lan=1&art=0&fedb=SWE&turdet=YES&flag=30&wi=984


Lag-EM – Sibenik 2014-03-31—04-10 – 36 lag, varav fem svenska med inalles 23 spelare, varav tre under 60
år, varav en dam. Sveriges förstalag rankat åtta men kom sexa. Övriga placerade sig 21, 26, 31, 33. Lars
Grahn (lag 5) bäste förstabordsspelare totalt, 7,5 (av 9), närmast före Lars Karlsson (lag 1) med starka 7 (av
9). Strålande prestationer! Trevligt arrangemang och överkomlig prisnivå för kost och logi.
Webb-sidor: http://sent2014.crochess.com/ samt http://chess-results.com/tnr121610.aspx?lan=1
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Kommande tävlingar
 Veteran-SM 2014– Borlänge 2014-07-11—20 – Gamla åldersgränser (60/50+ herrar/damer)
 Lag-VM 2014 – Vilnius 2014-07-12—22 – Kolliderar med SM. Ingen svensk spelare har intresseanmält sig
så här långt. Nya åldersgränser 50/65+ (öppen) samt 50+ (damer)
 Lag-NM 2014 – Tromsö 2014-08-06—12 – Tänkt premiär för lag-NM har ställts in. Ljummet intresse, inte
minst på grund av höga logipriser. Arrangören antyder nytt försök i Norge 2016.
 Bent Larsens Minnesturnering – Aalborg 2014-10-13—19 – Premiär 2012; spelas med gamla åldersgränsen
60/50+ (herrar/damer)
 Ind. VM 2014 – Katerini (nära Thessaloniki) 2014-10-23—05-11; för närvarande oklart huruvida ”Nordiska
zonen” fortfarande existerar med därav följande rätt till friplats. Sådan har hittills föreslagits av
zonpresidenten på rekommendation av NSF:s seniorkommitté och grundats på resultat i senaste ind. NM för
seniorer. Någon aktuell sakkunskap i EK om detta?
 Veteran-SM i snabbschack – Hösten 2014 – Intresseanmälningsförfarande för arrangörsskap pågår men har
ingen dagsfärsk lägesrapport från SSF-kansliet
 SPF:s riksmästerskap i snabbschack – Viking Cinderella 2014-11-11—12 – Kombinerade mästerskap SchackBridge-Hjärnkoll (inte hjärnröntgen men väl kunskapskoll); SPF-medlemskap krävs
 Ind. EM 2015 – Porto Carras (Grekland) 2015-04-13—22
 Lag-EM 2015 – Wien 2015-07-11—19 – Befarad kollision med SM
§6

ÅLDERSKATEGORIER I SVERIGE

Från SSF-TK har gruppen fått uppdraget att ta fram förslag rörande regelverket för SM för veteraner för den händelse
vi önskar förändringar. TK har nästa sammanträde den 27 juni och det är deadline för den händelse förändringar ska
ske inför SM 2015 och som bör vara kända innan starten av årets SM.
Vi återkopplar till resonemangen vid föregående sammanträde, § 8, och den avstämning bland veteranerna som skedde
i samband med EM i Oporto och Lag-EM i Sibenik. Därvid framkom ett massivt motstånd mot att införa nya
åldersgränser i Sverige. NSF har för sin del en automatisk anpassning till vad FIDE bestämmer och även ECU har i
sina individuella tävlingar en dylik anpassning. Enskilda federationer förefaller dock inte rakt av acceptera en dylik
förändring. Hittills genomförda tävlingar med 50+ även för herrar visar på en förhållandevis ringa ökning av antalet
deltagare i åldersspannet 50-60 år. Reaktioner – bland annat från Kasparov! – anförs också på att så pass unga spelare
ska betraktas som ”veteraner”. Även om vi principiellt anser att vi ska tävla på likartade förutsättningar oavsett
nationstillhörighet – Gens Una Sumus – så kan vi inte utan vidare bortse från vad en stark majoritet hävdar. Därför bör
vi förhålla oss avvaktande, i vart fall vad gäller tävlingar i SSF:s regi under resten av 2014 och 2015.
Beslutas
- att föreslå oförändrade åldersindelningar för veteraner – herrar 60+ och damer 50+ - såvitt avser tävlingar i SSF:s
regi under resten av 2014 och 2015.
§7

TÄVLINGSFORM M.M. FÖR VETERAN-SM

a) Ordinarie SM
Vi återkopplar till resonemangen vid föregående sammanträde, § 8, och den avstämning bland veteranerna som skedde
i samband med EM i Oporto och Lag-EM i Sibenik. Därvid framkom en klar majoritet för en förändring av nuvarande
upplägg av Veteran-SM. Man förespråkade dels att bryta ut Veteran-SM ur det ordinarie SM-arrangemanget och dels
att, åtminstone på försök, genomföra ett fristående Veteran-SM vid annan tidpunkt och gärna på annan ort, t.ex. på ett
Högfjällshotell under icke högsäsong. Ett dylikt SM skulle då ha sin egen ekonomi genom de influtna
anmälningsavgifterna.
Vidare förespråkades en omläggning av spelformen på så sätt att SM-gruppen ändras till en ”öppen” turnering över nio
ronder jämfört med dagens 20-mannagrupp med kvalificeringsregler, som även innebär att spelare inte i förväg med
säkerhet vet i vilken grupp och hur många ronder de kommer att spela. Ett ”öppet” Veteran-SM skulle lämpligen
kombineras med en grupp Veteran Allmän, som spelar sju ronder. Vid enkäter har det nämligen visat sig att ett stort
antal veteraner föredrar spel i sju ronder.
Som alternativ till ”öppen” grupp för Veteran-SM har diskuterats (återgång till) en Berger-grupp med tio deltagare (jfr
ordinarie SM), vilket från en del hävdades skulle vara en under alla förhållanden bättre lösning än dagens 20mannagrupp.
Vi överväger ingående vad som framkommit. I ”utbrytarfrågan” menar vi att flertalet i Schack-Sverige helst skulle
föredra ett samlat SM, inkluderande veteranerna. Alla träffas då – över generationsgränserna – och kan samtidigt ta del
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av den tävling i Sverige som har högst status. Vad gäller ekonomiska aspekter skjuter i och för sig veteranerna till
betydligt mer pengar än vad som återgår – men kompensera i stället genom förstärkt veteranbudget!
Vad gäller spelformen menar vi att övervägande skäl talar för att utveckla Veteran-SM till en tävling liknande öppna
internationella mästerkap – VM, EM, NM – dock inte vad gäller åldersindelningar, åtminstone inte ännu. Detta menar
vi kan skapa ett bredare intresse jämfört med en (liten) exklusiv Bergergrupp med 10 deltagare.
Beslutas
- att Veteran-SM fr.o.m. 2015 föreslås ändras till en öppen 9-ronders Schweizerturnering
- att Veteran Allmän föreslås bibehållas som en öppen 7-ronders Schweizerturnering..
b) SM i snabbschack
Antecknas att på SSF-webbsidan är publicerad en inbjudan att anmäla intresse för att arrangera 2014 års upplaga av
Veteran-SM i snabbschack. Tiden sattes till och med den 30 april. För dagen har exakt uppgift om intresseanmälningar
inte erhållits från SSF-kansliet. Under hand har meddelats att ansökan gjorts från Stockholms Schackförbund och en
preliminär intresseanmälan från Östersunds Schacksällskap (ÖSS).
För dagen görs inga ställningstaganden i frågan och Sven-Olof meddelar jäv om nu ÖSS står fast vid sin anmälan.
§8

NM 2015

Nordiska Schackförbundet (NSF) förutsätts vilja ha intressenter för att anordna de olika NM-disciplinerna 2015,
däribland individuella NM för seniorer. Statistiken indikerar att det borde vara Sveriges ”tur” att anordna sistnämnda
tävling. Senast Sverige arrangerade Senior-NM var 1999 i Karlstad (26 deltagare; segrare Erling Kristiansen, en halv
poäng före Svein Johannessen m.fl.). 1999 var det också 100-årsjubileum för NSF.
Sven-Olof meddelar att vissa sonderingar har gjorts från presumtiv svensk arrangör av Senior-NM 2015 (veteraner).
§9

EKONOMI

Sven-Olof meddelar att veteranbudgeten, till den del den faller inom Elitkommittén (EK), för 2014 uppgår till 12 tkr.
Detta belopp är förbrukat tack vare det stora intresset för Lag-EM i Kroatien – 23 deltagare och fem lag. Avgiften 100
Euro per lag till ECU och 40 Euro per deltagare till arrangören.
§ 10

ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.
§ 11

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Inriktningen är ett möte i mitten av juni via Skype.
§ 12

AVSLUTNING

Sven-Olof tackar för ett givande möte med sedvanligt engagemang.
----Vid protokollet

Sven-Olof Andersson
Justeras

Håkan Åkvist

Kaj Andersson

