”Så vill jag förändra svenskt schack”

Ted Gemzell,
kandidat till Ordförande för Sveriges Schackförbund 2018
Schackets potential:

En ny vision för Sveriges Schackförbund:

Schack - ett spel
för alla överallt

”Vi skapar ett
smartare Sverige”

Beskriver vilken oändlig
potential och möjlighet som
Svenskt Schack har i framtiden.
Det är få sporter, idrotter eller
spel där alla kan delta på samma
villkor. Vi ska vårda denna
möjlighet och satsa resurser och
engagemang där nyfikenhet och
intresse finns och till dem som
vill ta del av schackets
fantastiska värld.

Dagens vision: ”Utveckla barn, vuxna och schack i
Sverige genom lek, träning och tävling” – känns
relevant, men aningen uddlös. Tillsammans kan vi
spetsa till vår vision och våra målsättningar. I en tid
med ständigt ökat utbud av aktiviteter och mindre
tillgänglig tid ställs större krav på relevans och
existensberättigande. Svenskt Schack behövs för att
säkerställa kompetensförsörjningen och det gör vi
genom att tidigt vara en del i barns utveckling. Om
det är i lågstadiet eller ännu tidigare som schack bör
introduceras det får vi tillsammans reda ut.

På förfrågan från Sveriges Schackförbunds valberedning har jag tackat ja till att kandidera till posten
som ordförande för Sveriges Schackförbund. Det är en stor ära att få denna förfrågan och jag ser med
stor ödmjukhet och ansvarsfullhet inför utmaningar och möjligheter detta uppdrag förpliktigar.
Jag är en sann föreningsmänniska fostrad i 1970-talets föreningsliv med lång erfarenhet från
ungdomsverksamhet och vikten av att ha bra strukturer med ordning och reda för att nå framgång.
Jag är resultatdriven och har stenkoll på vikten ekonomiska styrmedel och kontrollverktyg.
I min roll som VD för Sveriges största frisörnätverk som är medlemsstyrt så har jag vana att leda en
organisation som behöver bred förankring och samsyn i förändringsprocesser. Svenskt Schack som

jag ser det har behov att se över sin struktur och funktion för att i framtiden kunna vara relevant och
modern när utvecklingen i samhället går allt snabbare. Jag är övertygad att Svenskt schack kan
attrahera sponsorer i allt högre grad. Vi kan inte i framtiden förlita oss på ideella insatser utan vi
måste skapa en fungerande struktur för långvarigt engagemang och ansvar.
Att schack bidrar till bättre förutsättningar för inlärning är en enorm tillgång och det borde ge
möjlighet att få utrymme och resurser i skolverksamheten. Vi utnyttjar det redan i hög grad, men
potentialen att öka närvaron är förmodligen mycket hög.
Målsättningar framgent bör vara:
• Öka antalet aktiva och intresserade utövare.
• Fler välutbildade ledare.
• Internationella framgångar för landslag, klubblag och individuellt på alla nivåer.
• Öka jämställdhet och mångfald.
• Stärka vår ställning som viktig samhällsaktör och verka för ett jämställt och integrerat Sverige.
• Utveckla en optimerad organisation för Svenskt Schack.
• Arrangera evenemang med hög kvalitet.

Ekonomi – en utmaning
I dag är Svenskt Schack bidragsberoende till stor del, vilket medför att vi skapar schackaktiviteter som
stödjer bidragsmodellen i stället för att fokusera på kvalitet och långsiktighet. Vi behöver skapa en
fungerande, stabil och trygg affärsmodell för Svenskt Schack, där kvalitet måste gälla före kvantitet.
Det kan innebära lägre intäkter på kort sikt men nödvändigt ur ett långsiktigt perspektiv. Att vi kan
samordna resurser och tid som investeras inom schacket och utnyttja dessa på ett effektivare sätt ser
jag som en stor möjlighet. Organisationen bör omgående avsätta resurser för en organiserad PR-,
sponsor- och säljfunktion. Intäktsmöjligheterna ser jag en stor potential i, men arbetet måste utföras
strategiskt och affärsmässigt.
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Möta de krav som bidragsmodellen kräver.
Effektivare administration och samverkan mellan förbund, distrikt och föreningar.
Se över förbundets intäkts- och kostnadsmassa, noggrann genomlysning och genomföra ett
effektivitetsarbete för bättre utnyttjande av förbundets resurser.
Partners och sponsorer ska kopplas samman med Svenskt Schack i en mycket större
omfattning. Det kan vi skapa genom att paketera attraktiva erbjudanden. Det finns otroliga
möjligheter som kan generera stort engagemang och intäkter.
Vårt erbjudande är stort: Skolschack, Schack 4-an, Yes2Chess, juniortävlingar, klubbtävlingar,
öppna tävlingar inkl. GP-serien, Allsvenskan-serien, SM-tävlingar, OS- och EM-lag, Förebilder
och profiler, tjejschack och integration samt möjligheten att utveckla Onlineschack till en
kommersiell produkt.

Framtid – Bara möjligheter
Att tidigt introducera schack är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, men också för att de som lärt sig
spelet tidigt är de som blir schackspelare över lång tid. Vi behöver även kunna fånga upp de som visar
intresse för schack senare i livet på ett bra sätt.
Lagspel och klubbtävlingar är grundstenen för oss schackspelare = traditionellt schack. Vi behöver ett
väl fungerade allsvenskt seriesystem och ett centralt stöd till aktiviteter i schackklubbarna. Vi ska
erbjuda Sveriges schackspelare detta med hög kvalitet.
Viktigast av allt för att nå framgång är ett bra ledarskap på alla nivåer, men framför allt i mötet med
våra unga schackspelare. För att kunna attrahera och behålla intresset från de unga och hos
föräldrarna måste våra ledare och funktionärer runt om i landet få rätt förutsättningar för att kunna
möta, utveckla och entusiasmera våra blivande schackspelare. Så vi behöver en övergripande
satsning på framtidens schackledare.
Internationellt engagemang
Viktigt att vi har samsyn hur Sverige ska agera och representeras i det internationella samarbetet och
i nätverken. Jag anser att vi i första hand skall använda förbundets resurser för det inhemska
schacket och när vi har det i balans kan vi i större utsträckning engagera oss internationellt.
Schackspelets dag
Jag har noterat att på ett par orter runt om i landet arrangeras schackspelets dag. Detta borde vi
kunna skapa rikstäckande och säg den sponsor som inte vill synas i samband med detta? Som sagt i
framtiden finns bara möjligheter.
Så låt oss värna om den: "Den allvarsamma leken" (Hans Alfredsson)
Schack har bidragit till mycket ”grubblerier”, för det mesta positivt och det skulle verkligen vara en
ära att få vara med och påverka Svenskt Schacks framtid!
Ted Gemzell

