
 
 
 
Protokoll 
 
TK-möte 10 februari 9.00-10.00 
Zoom 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Josef 
Håkanson (adjungerad), Niklas Sidmar (adjungerad) 
 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 

 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes. 

 
§3. Val av protokollförare 
 Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Covidrekommendationer 
 SSF rekommendationer på schack.se har uppdaterats efter att de flesta av de statliga 
 restriktionerna har tagits bort. 
 Om någon uppvisar sjukdomssymptom under tävlingar ska domare hantera dessa på vanligt sätt. 
 
§5. Domarfrågor 

a) Disciplinärende 
Skånes SF har anmält en person för sitt beteende under Malmö Open. Ingen bestraffning delas 
ut, men Håkan J skriver ett brev till den anmälde personen. Stellan Brynell deltog inte i 
beslutet. 

b) Regler för Eloregistrerade tävlingar 
Tidsgränserna för Eloregistrerade partier har ändrats. Josef och Tapio anpassar reglerna enligt 
detta. 

c) Insulinpump vid tävlingsspel 
En fråga har inkommit från en person som behöver ha insulinpump med sig under spel. Tapio 
skriver ett generellt intyg för den aktuelle personen. 

d) Elodomarkurser 
Josef och Tapio tar fram förslag på datum för kommande kurser. 

 
§6. Allsvenskan 

a) Spel under våren 
Spelet i Allsvenskan återupptas 26-27 februari och de två uppskjutna ronderna från januari 
flyttas till 3 april och 8 maj. 

b) Förslag angående förtäring i Allsvenskan 
Lunds ASK har inkommit med ett förslag om att det ska specificeras i tävlingsbestämmelserna 
vilket ansvar ett hemmalag har för att erbjuda förtäring i Allsvenskan. TK beslutade att detta 
ska läggas till i tävlingsbestämmelserna inför nästa säsong. 

 
§7. Ungdomstävlingar 



a) Förslag angående Juniorallsvenskan 
Lunds ASK har inkommit med ett förslag om förändringar av upplägget för Juniorallsvenskan. TK 
beslutade att se över upplägget till nästa säsongs tävlingsbestämmelser. 

b) Kadettallsvenskan 2022 
På grund av de flyttade allsvenska ronderna samt det i övrigt späckade tävlingsprogrammet 
under våren beslutade TK att Kadettallsvenskans kvalspel ställs in och att Kadettallsvenskan i år 
spelas som en öppen tävling under augusti. 

c) Skollags-SM 
Skollags-SM kommer att spelas enligt planerna den 8 maj. 
 

§8. Internettävlingar 
a) Regler SCB 

Ett förslag från SS Manhem har inkommit avseende hårdare uppföljning av att alla deltagare 
har medlemskap i SSF. TK höll med om att detta är viktigt och informerar de ansvariga för 
tävlingen. 

b) Kommande arrangemang 
Förslag på kalender tas fram av Niklas och Josef.  

 
§9. Övriga frågor 
 En normturnering för damer planeras till hösten och arbete med att hitta en lokal arrangör för 

detta pågår. 
 
§10. Nästa möte 
 Nästa möte hålls torsdag 10 mars 09.00. 

 
§11. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 

 
 
 
 
_____________________________   _____________________________  
Niklas Sidmar, sekreterare    Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 


