Protokoll
TK-möte 30 mars 2020 9.00-12.00
Telefonmöte
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar
(adj)
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

§3.

Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§5.

Beslut telefon/e-post
a)
Allsvenskan
TK beslutade 13 mars att skjuta upp den sista ronden i div I-III på grund av spridningen av
Coronavirus. Den 16 mars beslutades även att det planerade sammandraget i Elitserien och
Superettan skjuts upp. Allsvenskan kommer inte att återupptas under mars eller april.
b)
Inställda/uppskjutna tävlingar
TK beslutade den 16 mars att ställa in Snabbschacks-SM för knattar och miniorer, och den 23
mars att ställa in Skollags-SM och kvalspelet till Kadettallsvenskan.

§6.

Rapporter
Fide har under våren gått ut med information löpande kring Coronasituationen, och Flick-NM är
uppskjutet till hösten.
Skol-NM spelades i Danmark med Stellan som ledare och arrangemanget fungerade mycket bra.
Elite Hotels Open spelades i februari med mycket bra deltagande, men Påskturneringen har ställts
in.

§7.

Schack-SM
a)
SM 2020-2021
Håkan J har varit i kontakt med Helsingborg Arena angående olika tänkbara scenarier
och troligen kommer det att finnas möjlighet att arrangera SM 2021 i Helsingborg om
årets tävling inte kan genomföras. Håkan kommer även att stämma av detta med Destination
Helsingborg.

§8.

Allsvenskan
a)
Avslutandet av den allsvenska säsongen.
TK beslutade att i div I-III avsluta den pågående säsongen, och att nuvarande ställning är
slutställningen. Upp-och nedflyttning kommer att ske enligt följande:

b)
c)
d)

-I div II-III flyttas seriesegrarna upp, samt lag som har både samma matchpoäng och
partipoäng som serieledarna, eller högre poängsnitt än serieledarna.
-I div I-III flyttas endast de lag som inte har teoretiska chanser att klara sig kvar ner.
-Ambitionen är att spela sammandraget efter sommaren, dock tidigast sista helgen i augusti.
I så fall spelas kvalspelet till Superettan samtidigt enligt vanlig modell med de fyra
serieledarna i division I.
Begäran om reduktion av anmälningsavgiften i Div III:1
TK beslutade att inte medge lättnader i startavgiften i div III:1, då det är oundvikligt att
många grupper i division III inte blir fyllda när geografiska hänsyn måste tas.
Sammandrag 2020/21
Vi undersöker tänkbara spelorter framför allt för höstsammandraget 2020.
Förslag om förberedelsetid Allsvenskan
TK diskuterade ett förslag som har inkommit om att minska möjligheten till förberedelser i
Allsvenskan genom att senarelägga den tid då laguppställningar publiceras.
TK ansåg att det är OK med de möjligheter till förberedelser som dagens regler ger. Dock
beslutade TK att skriva in i tävlingsbestämmelserna att vitspelaren inte behöver göra sitt
första drag på brädet förrän motståndaren har infunnit sig, för att detta ska vara extra
tydligt.

§9.

GP-serien
a)
GP-serien 2019/20
TK diskuterade olika alternativ för hur den pågående GP-serien ska hanteras nu när inte alla
deltävlingar spelas. TK avvaktar med beslut tills besked har kommit angående Deltalift Open.
b)
GP-serien 2020/21
Som det ser ut kommer samma deltävlingar som säsongen 2019/20 att ingå i kommande
säsongs GP-serie.

§10

Ungdomstävlingar
a)
Skol-SM 2020
Spelort för Skol-SM är ännu inte bestämd, men vi räknar med att ha detta klart under maj
månad.
b)
Lägesrapport kommande tävlingar
-Juniorallsvenskan 2020 arrangeras i Stockholm i samarbete med SK Rockaden.
-Flick-SM 2021 arrangeras i Malmö i samarbete med Limhamns SK.
-Skollags-SM 2020 skulle ha spelats i Eskilstuna, men eftersom tävlingen blev inställd är
ambitionen att spela i Eskilstuna 2021 istället.
-Kadettallsvenskans kvalspel är inställt, men eventuellt kommer tävlingen att spelas i annat
format under den helg i augusti som var avsedd för finalen.

§11.

Domarfrågor
Vi planerar för att arrangera en Elodomarkurs på nätet i slutet av sommaren. Håkan J och Tapio
undersöker olika tekniska lösningar för detta.

§12.

Tävlingsprogram 2020/21
a)
Tävlingskalendern 2020/21, eventuella anpassningar
Tävlingskalender för kommande säsong fastställdes.
b)
Dam-SM i snabbschack 2020
Majornas SS och SS Manhem har visat intresse för att arrangera Dam-SM i snabbschack.
Niklas kontaktar dem med förslag på lämpliga datum.
c)
Blixt- och Snabb-SM 2021
TK beslutade att Blixt- och Snabbschacks-SM ska arrangeras 12-14 mars 2021 i Uppsala, där
lokal är bokad på Uppsala slott. I samband med detta kommer även Snabbschacks-SM för
knattar och miniorer att spelas.

§13.

Tävlingsbestämmelser 2020/21
a) Möjlighet till undantag från sjudagarskarensen
Ett förslag som inkommit om att ge möjlighet till undantag från sjudagarskarensen
diskuterades. TK konstaterade att det är bra med enhetliga regler utan godtyckliga
bedömningar och beslutade att inte ändra nuvarande regler.
b) Särskjiljning Flick-SM och Skol-SM
TK beslutade att ändra särskiljningsreglerna i Flick-SM och Skol-SM så att särspel används
istället för lottning gällande både SM-titel och platser i Flick-NM respektive Skol-NM.

§14.

Övriga frågor
a) Företags-SM
Schackevent vill få godkänt av SSF att arrangera företags-SM 2020. TK beslutade att inte ge
tävlingen officiell SM-status, även om det förstås går bra att kalla den företags-SM ändå.
b) Onlineschack
TK kommer att undersöka möjligheten att SSF själva arrangerar digitala tävlingar. Framför allt
kommer möjligheten att prova på att spela Allsvenska matcher över nätet kommande säsong
att utredas.

§15.

Nästa möte
Avstämningsmöten främst med anledning av Coronasituationen kommer att hållas varje måndag så
länge det behövs.

§15.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________

Justeras: Håkan Jalling, ordförande

