
 
 
 
Protokoll 
 
TK-möte 11 mars 9.00-12.00 
Quality Hotel, Södertälje 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Albin Ringstad 
(adjungerad) 
 
§1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnades. 
 
§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§3. Val av protokollförare 
 Albin Ringstad valdes till protokollförare. 
 
§4. Domarfrågor 

a) Disciplinärende efter domarrapport Uppsala Schack Festival 
Går ej vidare med disciplinärendet 

b) Specialansvarig för att fokusera på fuskfrågor 
Det finns en befattningsbeskrivning, men ingen kandidat. 

c) Instruktionsfilm om vad fusk är 
Det behövs en instruktionsfilm som enkelt och tydligt förklarar vad fusk är och vad som händer 
vid fusk. 

d) Domarnämnd 
Frågan bordläggs, Tapio återkommer med besked senare. 

e) Dispens diabetiker 
Beslutat om allmän dispens för diabetes. Ska skrivas in i TB.  

f) Dispens från att skriva protokoll 
Beslutat att prova Clono för protokollskrivande under 6 månader. Individuell dispens söks.  

 
§5. Tävlingsbestämmelser 

a) Justeringar inför säsongen 2023/24 
TB skickas ut till TK för justering. 

b) Tidplan 
TB beslutas under SM 2023. Publiceras 1 september 2023. 

c) Flick-SM poäng, Harald BT inspel 
Snabbschacksregler för Flick-SM, ska justeras i TB.  

 
§6. Allsvenskan 

a) Lägesrapport, intryck från Sammandraget i Helsingborg 
Kaffe och analysrum saknas 

b) Damallsvenskan, Göteborg 
Lag ska seedas före lottning. Det ska även föras in i TB.  

c) Allsvenskan. Vilka resor är rimliga i div 2 och neråt? Haparanda har dispens säsongen ut och 
spelar troligen i div 2 nästa år. 



TK ska på sikt se över divisionssystemet, med hänsyn till plats. Kansliet ser på sikt över bidrag 
gällande resor. 

d) Hybridmatcher 
Hybridmatch på test 2023-03-11. Spelas på Tornelo. 3 spelare på plats i Luleå, resterande i 
Stockholm. Ett parti spelas över brädet.  

§7.         Blixt-SM 
Rapport från tävlingen under Rilton cup 
Håkan Jalling avger rapport för uppskjutet Blixt-SM som spelas under Rilton Cup. Återkommer 
efter att ha skrivit ihop en längre rapport. 

 
§8.         GP-serien 

a) Regler nybörjartävlingarna 
Josef Håkanson ska ta fram regler för nybörjartävlingar. Regler för GP-tävlingarna ska gås 
igenom av TK. Cellavision i Lund har lämnat besked att de inte kommer hålla i någon GP-
tävling. Håkan Jalling tar kontakt med Cellavision huruvida de ska plockas bort ur framtida GP-
tävlingar. 

 
§9. Ungdomstävlingar 

a) Årshjulet, tävlingarna 2023 
Håkan Winfridsson skickar över årshjul till kansliet som publicerar på schack.se. Målet är att 
ligga 12 månader före i planering. Juniorallsvenskan går tillbaka till tidigare upplägg och division 
2 tas bort. Beslutat att det ska vara en allmän grupp och en elitgrupp.  

b) Flick-SM 
 
§10. Internettävlingar 

a) Bullet-SM, datum 
Beslut om datum tas senare. 

 
§11. Teknikfrågor 

a) Livesändningsmaterial / livesändare 
Utbildning av live-sändning kommer ske i samband med SM. Inventering av teknikmaterial samt 
behandling av teknikmaterial som skickas ut av SSF kommer att ses över.  

 
§12. SM kommande år 

SM 2024 är fortfarande inte bestämt. Håkan Jalling tittar på alternativ. 2025 – Uppsala. 2027 – 
Stockholm.  

 
§13. Samarbete / ansvar TK och kansliet 

TK har huvudansvaret för tävlingarna i TB. Kansliet sköter det praktiska kring arrangemangen. TK 
agerar som bollplank gent emot kansliet och stöttar med information vid behov.  

 
§14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Albin Ringstad, sekreterare   Justeras: Håkan Jalling, ordförande 


