
 
 
 
Protokoll 
 
TK-möte 29 april 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 utsågs till protokollförare. 
 
§4. Föregående möte 
 Protokoll från mötet 23 april lades till handlingarna. 
 
§5. Beslut e-post/telefon 
 Inga beslut förelåg. 
 
§6. Kommande tävlingar 

a) Lagtävling 2021 
Vi planerar för en tävling där vi spelar trelagsgrupper på fyra ställen. Vinnarna går vidare till ett 
finalspel där en svensk lagmästare utses. Startavgift tas ut med belopp 2.000 kr och resebidrag 
och logibidrag betalas enligt vanliga regler. 

b) Schack-SM 
Sverigemästarklassen, Mästarklassen-Elit och Junior-SM spelas i Helsingborg 
Blixt-SM skjuts upp till 13-14 november och Schackfyranmästaren spelas digitalt 3 juli. 

c) Skol-SM 
Vi fortsätter att undersöka lämpliga spelplatser till höstens Skol-SM. 

d) Svenskt Grand Prix 2021/22 
TK beslutade att det krävs minst fyra deltävlingar för att det ska bli en GP-serie 2021/22. Om 
sex deltävlingar spelas räknas 4 av dessa och om fyra eller fem spelas räknas 3. Om färre än fyra 
deltävlingar spelas räknas de ihop med nästa säsongs ordinarie tävlingar. 

e) Kadettallsvenskan 2021 
TK beslutade att Kadettallsvenskan 2021 ställs in, men att vi undersöker möjligheten att i stället 
spela en digital kadettlagtävling. 

f) ECU-kval till World Cup 
EK tar reda på vilket intresse som finns från spelarhåll och Håkan W undersöker möjligheten att 
arrangera kvalspel på en eller två platser i Sverige. 
 
 
 



§7. Digitala tävlingar 
a) Flick-SM/Dam-SM 

Flick-SM och Dam-SM online spelas 8-9 maj. 
b) Bullet-SM 

Bullet-SM online genomfördes på ett bra sätt med Edvin Trost som segrare. 
c) Andra tävlingar 

Diskussioner har förts om en schackliga i samarbete med en e-sportorganisation. 
 
§8. Kalender 2021/22 
 TK fastställde en tävlingskalender för säsongen 2021/22. 
 
§9. Disciplinärende 

Håkan J rapporterade om ett disciplinärende angående i samband med tävlande i utlandet. 
 
§10. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 
§11. Nästa möte 
 Nästa möte hålls fredag 14 maj 09.00. 
 
§12. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________  
Niklas Sidmar, sekreterare    Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 


