
 
 
 
Protokoll 
 
TK-möte 16 februari 2021 9.00-11.00 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar 
(adjungerad) 
 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes. 

 
§3. Val av protokollförare 
 Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Beslut e-post/telefon 
 Inga beslut förelåg. 
 
§5. Kommande tävlingar 

a) Kadettallsvenskan 
Kadettallsvenskans kval ställs in, vi siktar på att spela Kadettallsvenskan som en öppen tävling 
på det datum som är avsatt för finalen istället. 

b) Flick-SM 
Vi planerar fortfarande för Flick-SM, men tar upp frågan igen vid kommande möte. 

c) Lagtävling våren 2021 
Planerna på en breddlagtävling ställs in och vi hoppas i första hand på att det blir någon form av 
lagspel på distriktsnivå. 
Däremot håller vi fortsatt öppet för en SM-tävling för lag. Håkan W och Niklas återkommer med 
ett förslag till upplägg. 

d) Schack-SM 
Inbjudan till årets SM kommer i TfS nummer 1 och läggs inom kort ut på schack.se. 

e) Skol-SM 
Diskussioner om Skol-SM 2021 pågår, men vi har inga konkreta förslag att ta ställning till. 

f) Svenskt Grand Prix 2021/22 
Vi kommer under våren att gå ut till arrangörerna för att stämma av läget nästa säsong. 
 

§6. Digitala tävlingar 
a) Veteran-SM i snabbschack 

Tävlingen lockade hela 150 deltagare, och blev lyckad även om det blivit en del diskussioner i 
efterhand bland annat när det gäller LiChess regler för avstängning. TK konstaterade att vi vid 
kommande arrangemang alltid bör kräva att anmälan först görs via medlemssystemet. Vi ska 
också ha tävlingsledare, domare och funktionärer som vid en vanlig tävling. 
Vi måste överlåta åt plattformen och domaren att avgöra eventuella fuskärenden. 

b) Andra tävlingar 
Vi planerar att arrangera Bullet-SM som nästa onlinetävling. Håkan J återkommer angående 



detta. 
Claes Jönsson har erbjudit sig att ta fram förslag till en ungdomstävling mellan distrikt. TK är 
positiva till detta. 

 
§7. Regler/domare 

a) Regler för klubbyte utländska spelare  
Frågan har aktualiserats av att många utländska spelare ansluts till svenska klubbar i samband 
med onlinespel. TK konstaterar att vanliga regler gäller, men blir det något spel under våren 
behöver det regleras vad som gäller för utländska spelare i denna tävling. 

b) Tävlingsbestämmelser 
De preliminära reglerna kommer inte att ändras utan gäller vårsäsongen ut.  

c) Domarkurser 
Ytterligare en digital kurs bör hållas före sommaren. Tapio återkommen med datum för denna. 

 
§8. Övriga frågor 

Det har kommit ett nytt förslag från Fide om att domare och tränare måste gå regelbundna kurser 
för att behålla sin aktivitet. TK konstaterar att vi är positiva till detta. 

 
§9. Nästa möte 
 Nästa möte hålls tisdag 20/4 15.00-16.30. 
 
§10. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________  
Niklas Sidmar, sekreterare    Justeras: Håkan Jalling, ordförande 


