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Sveriges Schackförbund 
 Veteran-/Seniorgruppen – Utökad krets 

Sammanträde 2016:2 

 

 
 

 

Sammanträde Veteran/Senior samt SSF-företrädare - Minnesanteckningar 
 
Nr 2016:2 

Datum Fredagen den 22 juli 2016 

Tid Kl. 11:30-12:30 

Plats Uppsala Konsert & Kongress (UKK) 

Närvarande Carl-Fredrik Johansson, Cajsa Lindberg, Sven-Olof Andersson, Kurt Ekelund, Sören Svensson, Nils Åke 

Malmdin samt via telefon Bengt Hammar     

 

 

 

§ 1  INLEDNING 

 

Kurt hälsar som sammankallande till mötet alla välkomna. Antecknas att ledamoten i Veterangruppen (VG) Kaj Åke 

Andersson tidigare anmält att han inte kan delta. Deltagande i övrigt är förutom SSF-företrädarna Carl Fredrik och 

Cajsa de personer som utsetts vid spelarmötet 2016-06-30 i Radebeul (Lag-VM för seniorer), där överenskommelse 

gjordes om att ordna ett särskilt möte om veteranfrågor med SSF-ordföranden.  

 

§ 2  DAGORDNING  

 

Via e-post har Kurt Ekelund presenterat inbjudan till SSF-företrädare samt förslag till dagordning, som även delas ut 

till de närvarande. 

Förslaget till dagordning fastställs. 

 

§ 3  MÖTESLEDARE OCH SEKRETERARE   

 

Kurt leder mötet och Sven-Olof svarar för minnesanteckningar. 

 

§ 4  VETERANVERKSAMHETEN 

 

a) Förbundets allmänna syn på veteranverksamheten 

 

Carl-Fredrik framhåller sin positiva syn på veteranverksamheten i schack, liksom över huvud taget på schack i alla 

åldrar. En syn som delas av hela styrelsen. Vidare berörs frågan om indelningen i 50+ respektive 65+ som sprids allt 

mer internationellt och att Sverige nog så snart som möjligt bör anpassa sig till den trenden och FIDE/ECU/NSF-

anpassning. Sven-Olof presenterar statistik över antalet veteraner 50+, vilka 2015 uppgick till 2 261, varav 2114 män 

och 147 kvinnor. Totalt antal medlemmar 26+ var 4 097 medlemmar, dvs. en veteranandel på 55 %. 

  

b) Den faktiska innebörden av förbundsstyrelsens beslut att flytta ansvaret för veteranverksamheten från 

Elitkommittén till Klubbschackskommittén, särskilt avseende elitverksamheten 

 

Carl-Fredrik beklagar den bristande dialogen med VG innan beslut fattades vid styrelsens februarimöte om 

överflyttning av ”all” veteranverksamhet till Klubbschackskommittén (KSK). Innebörden var dock inte att göra någon 

ändring av VG:s roll inom TK, dvs. att vara dialogpartner och förslagsställare rörande veterantävlingar. Däremot 

menar Carl-Fredrik att Elitkommittén (EK) egentligen inte handlar om att tillvarata den nuvarande ”eliten” utan 

snarare om att utveckla talanger av alla kategorier som har ambitionen att bli ”elitspelare” genom att delta på 

träningsläger m.m. Det synsättet betyder att veteranerna inte anses höra hemma där och att förbundskaptenerna (FK) 

inte längre hålls samlade inom EK utan FK för veteraner flyttas till KSK, eftersom det snarast handlar om bredd- än 

elitverksamhet i styrelsens mening. Mot detta anförs att veteranerna – även ”eliten” i form av GM, aktiva som mindre 

aktiva – knappast kommer att uppfylla några dylika uppställda kriterier och att det var en ny infallsvinkel att de inte 

längre skulle betraktas som ”elit” och platsa som målgrupp inom EK. 
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c) Ekonomiska ramar och principer för elitsatsningar inom veteranverksamheten 

 

Diskuteras nuvarande ekonomiska ram som på senare år varit en budget på ca 13 tkr. Variationerna har varit påfallande  

från mitten av 2000-talet, då budgeten något år låg t.o.m. på 32 tkr. Vidare jämförelse med övriga nordiska länder och 

de skiftande förutsättningarna. Från veteransidan hävdar vi att det vore angeläget även för Sverige att satsa på starka 

veteranlandslag och ge möjlighet för äldre stormästare m.fl. att delta utan alltför stora egna ekonomiska uppoffringar. 

Samma gäller individuella mästerskapstävlingar med VM/EM-status.  

SSF menar att vid budgetberedningen görs inga dylika prioriteringar, däremot erhåller GM vissa förmåner i samband 

med SM och GP-tävlingar. Carl-Fredrik redogör för budgetprocessen och att beslut om budget för kommande år tas 

vid novembermöten. Sven-Olof återkopplar till det utförliga budgetunderlag som VG presenterade för EK-ordföranden 

Sverrir Thor under hösten 2015 och där dialog därefter inte skett eller återkoppling av resultatet. Carl-Fredrik menar att 

särskilda ”elitsatsningar” för veteraner må diskuteras särskilt och gärna då i förbindelse med om pengar kan genereras 

på annat sätt, t.ex. genom att ”GM-veteraner” kan genomföra någon schacklig aktivitet (föredrag eller annat) som kan 

bidra till finansiering. Vi anför att målgruppen veteraner 50+ genererar medlemsavgifter till SSF i storleksordningen 

500 tkr och ”återbäringen” är oproportionerligt minimal. Sven-Olof anför att den ringa budgeten om ca 13 tkr inte 

förslår till någon GM-satsning och att en praktisk hantering då varit att budgeten används för anmälnings- och 

registreringsavgifter vid internationella lagtävlingar, där debitering ändå sker i klump till respektive federation. 

 

d) Ökade informationsaktiviteter om de internationella veterantävlingarna 

 

Berörs frågan om ytterligare marknadsföring av internationella veterantävlingar – SSF-webbsidan visar sig inte följas 

av åtskilliga spelare och kanske bör även den marknadsföras ytterligare. Ett tillfälle till marknadsföring vore även 

”flygblad” vid SM-tävlingar och andra svenska tävlingstillfällen. 

 

e) Information om den nuvarande veterangruppen 

 

Sven-Olof återkopplar till SSF:s beslut omkring 2004 att bilda en VG, som sorterade under TK och där TK-

ordförandena (Björn Ansner respektive Anil Surender) ingick under ett antal år. Uppdraget var att som företrädare för 

veteranerna utgöra dialogpartner i tävlingsrelaterade frågor. Vid skilda tillfällen har enkäter gjorts i samband med SM 

om bl.a. upplägg av Veteran-SM respektive allmän grupp. Vidare har VG ofta initierat ansökningsförfarandet att 

arrangera SM i snabbschack och ”kvalitetssäkrat” inbjudan, inklusive tävlingsform etc. Huruvida uppdraget skulle 

utvidgas att omfatta veteranschack på klubbnivå har inte diskuterats – och inte heller inför det nu omdiskuterade 

februaribeslutet. Det vore angeläget med en tydlig rollbeskrivning för såväl berörda kommittéer som VG. Noteras att 

VG för närvarande numera består av Sven-Olof och Kaj Andersson, sedan Håkan Åkvist avsagt sig fortsatt medverkan. 

 

§ 5 SAMMANFATTNING AV ÖVERLÄGGNINGEN INFÖR DE FORTSATTA 

AKTIVITETERNA  

 

Kurt sammanfattar mötesdiskussionerna enligt följande: 

 

- Mötet bra ur aspekten ökad kunskap om tankarna bakom ”Elitkommittén”, dock fortfarande oklart om behovet att 

splittra tillhörigheten för förbundskaptenerna, vilka av hävd varit samlade inom samma kommitté. 

 

- Fortfarande oklart med budgetmässiga förutsättningar för veteranverksamheten, i synnerhet målsättningen att även 

Sverige ska ställa upp med starkast möjliga landslag, liksom även bereda möjlighet att tävla om individuella 

mästerskapstitlar. 

 

- Särskild elitsatsning för veteranerna internationellt bör utvecklas – liksom idéerna i vad mån möjlighet kan finnas till 

GM:s medverkan i olika sammanhang med föredrag etc. för medelstillskott. 

 

- Förberedelser bör göras redan nu inför budgetsammanträdet i november. 

 

- Oklart med VG och dess roll – behövs VG eller ej? Numera också otillräckligt bemannad? Alternativ? 

 

- Oklart med FK och dess roll – behövs FK eller ej? Detta om rollen uppfattas enbart som administrativt serviceorgan. 

Alternativ? 

 

- SSF önskar ytterligare preciseringar från veteranerna – sådana utlovas och förmedlas till Cajsa plus ytterligare 

berörda inom SSF.  
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§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Specifika tävlingsfrågor rörande t.ex. indelningen i ålderskategorierna 50+ och 65+ redan nästa år får dryftas närmare, 

liksom huruvida SM även då bör kompletteras med ”allmän grupp” med sju ronder.  

 

§ 7  NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 

Om möjligt bör den utsedda spelargruppen träffas på söndag efter avslutat SM-spel för fördelning av arbetsuppgifter.  

 

§ 8  AVSLUTNING 

 

- - - - - 

 

Vid protokollet 

 

 

Sven-Olof Andersson 

 

Justeras 

 

 

Kurt Ekelund    
 

KOPIA till 

Mötesdeltagarna (se ingressen) 

Spelargruppen Radebeul/Dresden 

VG-ledamoten Kaj Andersson 

TK-ordföranden Håkan Jalling 

Sverrir Thor (hittillsvarande EK-ordförande) 


