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Sveriges Schackförbund 
 Veteran-/Seniorgruppen 

Sammanträde 2013:1 

Skype 2013-11-06 
 

 

 

Sammanträde Veteran-/Senior-gruppen - Protokoll 
 
Nr 2013:1 

Datum Onsdagen den 6 november 2013 

Tid Kl. 16:00-17:15 

Plats Skype-möte  

Närvarande Sven-Olof Andersson, Håkan Åkvist, Kaj Andersson     

 
§ 1  INLEDNING 

 

Efter diverse uppkopplingssvårigheter blir det till slut en kommunicerbar grupp och Sven-Olof hälsar 

välkommen till detta mer formella möte. Under hand har vi ändå haft en hel del kommunikation via e-post. 

 

§ 2  DAGORDNING  

 

Förslaget till dagordning fastställs. 

 

§ 3  SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMÄN  

 

Till sekreterare utses Kaj och justeringsman Håkan jämte ordföranden Sven-Olof. 

 

§ 4  FÖREGÅENDE PROTOKOLL M.FL. DOKUMENT 

 

Antecknas att vår grupp haft protokollfört fysiskt möte senast 2011-09-30 hemma hos Kaj i Göteborg. 

Därefter har en hel del kontakter skett per e-post. Värt att notera är även de protokollförda möten som hållits i 

samband med lag-EM med samtliga eller så gott som samtliga deltagande svenska spelare, senast 2013-07-25 

vid lag-EM i Dresden med samtliga 16 svenska spelare. 

Härutöver har vid dessa tävlingstillfällen protokollförda möten hållits med Nordiska Schackförbundets (NSF) 

Seniorkommitté. 

 

§ 5  VS-GRUPPENS UPPDRAG 

 

Rekapituleras vår grupps uppdrag, vilket vid tidigare avstämning definierats sålunda: 

- Att främja intresset för veteranschack i Sverige. 

- Att fortlöpande bevaka och informera om tävlingar och andra aktiviteter nationellt och internationellt.  

- Att svara för erforderliga uttagningar till särskilda platser (friplatser) m.m. i olika veterantävlingar. 

 

Under denna punkt informerar Sven-Olof om de veteranfrågor som var upp vid NSF:s senaste kongress  

2013-10-19 i Köge, Danmark. Bland annat bestämdes då att följa FIDE:s beslut om veteranåldern samt att införa 

officiellt Lag-NM för seniorer/veteraner med start i Tromsö i början av augusti 2014 i samband med OS.  

Sven-Olof informerar även om sitt fortsatta uppdrag fram till 2015 som ordförande i NSF:s seniorkommitté. 

 

Vi diskuterar under denna punkt även övergripande om framtiden i nationellt och internationellt perspektiv och 

det rätt stora utbud som finns av seniortävlingar. 

 

 § 6  HANDLINGSPLAN 

  

• Prioriterade uppgifter 

• Ny veteranålder har beslutats inom FIDE och NSF. Nya ålderskategorier 50-64 och 65+.  

• Ålderskategorierna i tävlingssammanhang diskuteras och i vad mån anpassning ska eller bör 
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ske i Sverige. Vi anser att 2014 års SM bör spelas med nuvarande åldersindelning 60+ för 

herrar. Däremot kan till SM 2015 övervägas den nya åldersindelningen.  

• I samband med införande av ny åldersindelning bör övergång ske till Schweizerturnering över 

nio ronder för respektive åldersgrupp. Eventuellt kompletterat med sjurondersgrupp för 

spelare under visst rankingtal. Enkät? 

 

• Tävlingsverksamhet 2014 

• Nationellt 

• Ordinarie SM 2014 bör spelas enligt samma modell som 2013. 

• För Veteran-SM i snabbschack 2014 ska arrangör sökas. 

• Internationellt 

• Lagtävlingar 2014 kommer att bli Lag-EM i Sibenik, Kroatien, i början av april och 

 det nya Lag-NM i Tromsö i början av augusti. Eventuellt också Lag-VM i Dresden. 

• Individuella VM 2014 planeras gå i Kalabaka, Grekland, i oktober och EM i Oporto, 

 Portugal, i mars. 

   

§ 8 NM 2015  

 

Det finns anledning anta att Sverige förväntas ordna individuella NM 2015. Senast var 1999 (Karlstad) och 

därefter har Senior-NM spelats i 2001 Norge (Fredrikstad) , 2003 Danmark (Sönderborg), 2005 Finland 

(Vammala), 2007 Danmark (Helsingör), 2009 Norge (Fredrikstad), 2011 Island (Reykjavik) och 2013 Danmark 

(Köge). Ursprungligen tilldelades Karlstad NM 2013 men drog sig ur. Även Halmstad (Tylösand) var aspirant.  

 

Vi spånar om intresserade arrangörer skulle kunna finnas i Västerås, Uppsala, Kungsör, Tylösand, Eksjö etc.  

     

§ 9  EKONOMI 

 

För veteran-/seniorschack ligger viss budget inom Elitkommittén. Preliminärt 10 tkr för 2014 men Sven-Olof har 

yrkat ytterligare åtminstone 2 tkr, dvs. 12 tkr. Prioritering = anmälningsavgifter till Lag-EM inte bara för 

förstalaget utan för samtliga lag. Att beakta är i vad mån det blir fler deltagare/fler lag om åldersgränsen sänks 

till 50+ även för herrar. Vi avvaktar vad SSF-styrelsen kommer fram till – de har styrelsesammanträde  

2013-11-09—10 där budgetfrågor sannolikt ska diskuteras. 

  

§ 10  ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Intet att anteckna. 

 

§ 11  NÄSTA SAMMANTRÄDE  

 

Bestäms att vi bör hålla nästa möte när inbjudan till 2014 års lag-EM i Kroatien publicerats. Vi ser med intresse 

fram mot huruvida de nya åldersgränser som FIDE infört kommer att tillämpas och vilka konsekvenser det kan 

få för oss. 

 

§ 12  AVSLUTNING 

 

Sven-Olof tackar för ett givande möte med sedvanligt engagemang och där vi alla tre på ett demokratiskt sätt fått 

komma till tals och ge vår ärliga och uppriktiga mening till känna. 

 

- - - - - 

 

Vid protokollet 

 

 

Kaj-Åke Andersson 

 

Justeras 

 

 

Håkan Åkvist   Sven-Olof Andersson    

 


