Jag har förstått att det finns en hel del synpunkter och frågor från schackallmänheten gällande
uttagningen av OS-laget för damklassen till Batumi i höst. Den har i någon mån kommit SSF och mig
till del, men förs även via sociala media. Senast bidraget är att på Facebook har Juan Bellon låtit
publicera ett inlägg om ”Reasons for Pia absence in Batumi Olympiad”. Inlägget kom först på
spanska, men sedan han fått hjälp med översättning finns det nu även på engelska. Det innehåller
diverse kommentarer och påståenden med bäring på mig och mitt handlande rörande uttagningen
av damlaget till Batumi som jag inte vill skall stå oemotsagda. Därav min kommentar nedan.
Jag har inte uppfattat förbundskaptensposten som enbart en ”reseledare/manager”. Jag är med för
att även ikläda mig rollen som ”coach/team captain”. Min utgångspunkt har givetvis alltid varit att få
ihop de bästa lagen med alla de aspekter det innefattar inklusive team-building m.m. Dessutom vill
jag gärna om möjligt ha en yngre profil på lagen så att man har ökade möjligheter att bygga upp laget
även för framtida lagtävlingar.
En ledstjärna jag försöker leva efter är att inte göra något halvdant. Jag blev därför mycket glad när
Evgenij Agrest ställde sig själv och sitt schackkunnande till förfogande. Tanken har hela tiden varit att
han till största delen skall ägna sig åt herrlaget, men även bistå mig med damlaget i den mån jag
tycker det behövs. Jag verkar även för extra träningsläger för såväl herr- som damlag. En nyhet är
även att vi kommer att ha ett inslag av mentalträning (enligt HRV-metod), som jag inte tror funnits
tidigare. Helgen 15-17 juni har jag träningsläger för damlaget i Alingsås. Sammantaget kommer
satsningen inför OS i år att vara den ambitiösaste på många år, kanske någonsin.
Själva laguttagningen har inte varit helt enkel. Inledningsvis kontaktade jag de högst rankade
spelarna på listan. Det var följande sju spelare; Pia Cramling, Inna Agrest, Ellinor Frisk, Svetlana
Agrest och Anna Cramling, Siv Bengtsson och Viktoria Johansson. Av dessa fick jag bara accept från
en spelare, Inna.
Med så få spelare klara tyckte jag mig inte kunna unna mig lyxen att hoppa över Angelina Fransson
och Jessica Bengtsson som båda spelade med förra gången i OS och känt på krutröken. Särskilt efter
det att dom redovisade sin inställning till deltagande som verkligen är ”all-in”.
Emilia Horn är och var givetvis med i tankarna inte minst mot bakgrund av spelaktivitet och
rankingtal. Jag var dock av olika anledningar osäker på om hon var bästa kortet i den internationella
lag-miljön. När jag sedan fick napp från Margo Zarytovskaya (ung och lovande) jämte Nina Ziegler så
gjorde jag bedömningen att jag hade ett ambitiöst lag som jag enkelt kunde jobba vidare med. Pia
(och Anna) var givetvis de första jag tillfrågade om de ville deltaga. Pia ställde därvidlag specialkrav
för sitt deltagande. Det innebar att Juan Bellon skulle vara med på plats. Jag vill dock bara ha ledare
på plats som arbetar för hela laget, och har inte hittat en roll för Juan i årets OS-satsning. Men
självklart beklagar jag precis som alla andra att Pia Cramling (och Anna) inte är med i laget.
Detta få bli mina slutord i frågan om laguttagningen. Jag vare sig kan eller vill lägga mer tid på detta.
Jag hoppas på att kunna respekteras för att vilja fokusera på det schackliga med lagen framöver så
får vi se vad resultaten blir.
Med vänlig hälsning
Anders Wengholm

