Sveriges Schackförbund
Allsvenska kommittén
Sammanträde 2006:5
Göteborg 2006-07-05, 07 och 10

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2006:5
Onsdag 5, fredag 7 och måndag 10 juli 2006
Kl. 10:00-11:30, 11:00-13:30 resp. 11:00-13:00
Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande 2006-07-05
Göran Terninger, ordförande
Kent Vänman, adjungerad
Sven-Olof Andersson, prot.förare
Niklas Sidmar, adjungerad

2006-07-07
Göran Terninger, ordförande
Kent Vänman, adjungerad
Lars Karlsson (del av mötet)
Ronny Andersson (del av mötet)
Sven-Olof Andersson, prot.förare

2006-07-10
Göran Terninger, ordf
Kent Vänman,,adjungerad
Sven-Olof Andersson
Niklas Sidmar
Jonas Eriksson, 15 §

Frånvarande 2006-07-05
Ronny Andersson
Lars Karlsson

2006-07-07
Ronny Andersson (del av mötet)
Lars Karlsson (del av mötet)

Ronny Andersson

1§

INLEDNING

Göran hälsar välkommen till dagens möte, som uteslutande ska renodla de frågor som måste tas upp vid kommande
styrelsemöte vad gäller utformningen av den allsvenska seriepyramiden fr.o.m. säsongen 2007/08 och därav föranledda
konsekvensändringar/övergångsregler för säsongen 2006/07.
2§

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.
3§

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2006-06-17

Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs.
4§

ALLSVENSKA SERIEN 2007/08
- Förändringar i seriesystemet m.m.

a) Seriepyramiden
Vid förra sammanträdet diskuterades en alternativ modell – angiven som nr 3 i nedanstående tablå.
Göran presenterar nu ett ytterligare alternativ som tagit form vid olika underhandssamtal. Anges som nr 4 i tablån
nedan.
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Allsvenska pyramiden – 4 alternativ till säsongen 2007/08
1 = Grundorganisation – Dagens modell
2 = AK-förslag till AK-seminariet 2006-04-01
3 = Modifierat AK-förslag – AK-möte 2006-06-17
4 = Modifierat AK-förslag – AK-möte 2006-07-05
Division

Elit
Superettan
I
II
III:1
III:1
III:2-12
III: 2-16
IV:1-2
IV:3-24
Summa

Division
Elit
Superettan
I
II
III:1
III:2-12
III: 2-16
IV:1-2
IV:3-24
Summa

Antal grupper
1
1
3
6
1
11
2
22
46

1
120
210
192
16
176
16
176
906

2
1
2
6
1

Antal lag

3
1
1
4
8

4
1
1
4
8

1

1

15
30

15
30

11
2
22
45

1
12
30
48
8
88
16
176
378

2
12
20
48
8

3
12
8
32
64

4
12
10
32
64

8

8

120
244

120
246

88
16
176
368

Antal spelare
per lag
1 2 3
4
8 8 8
8
- 8
8
8 8 8
8
8 8 8
8
6 6
6 8?
8 6
8
8
4 4 5 4 -

Beräknade intäkter, tkr (anmälningsavgifter)
2
3
4
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
180 180 12 x 10 tkr
12 x 15 tkr
56
80
8 x 7 tkr
224 192 30 x 7 tkr
32 x 7 tkr
256 192 48 x 4 tkr
64 x 4 tkr
8
8
8 x 2 tkr
8 x 1 tkr
88 x 2 tkr
120 120
120 x 1 tkr
16 x 1 tkr
176 x 1 tkr
844 772

Antal spelare
1
96
240
384
48

2
96
160
384
48

704

528

64
880
2416

64
704
1984

Anm.

3
96
64
256
512

4
96
80
256
512

48

64?

960
1936

960
1968

6manna?

Alt. 4
12 x 15 tkr
10 x 8 tkr
32 x 6 tkr
64 x 3 tkr
8 x 1 tkr
120 x 1 tkr

Övriga förutsättningar
Elitserien (1 grupp med 12 lag)
ELO-registreras fr.o.m. 2006/07
Lag 11-12 flyttas ner till Superettan
Lag 9-10 kvalspelar med lag 3-4 i Superettan om två platser i Elitserien
- Kvalspel ej i serie utan 2 + 2 lag som lottas samman geografiskt (ett lag från vardera Elit + Superettan)
- Superettalagen har hemmamatch i kvalspel, vid oavgjort stannar Elitserielaget kvar i Elitserien
Superettan (1 grupp med 10 lag)
ELO-registreras fr.o.m. starten säsongen 2007/08
Lag 1-2 flyttas upp till Elitserien (dock liksom hittills ej klubbs andralag; ej två lag från samma klubb i Elitserien)
Lag 3-4 kvalspelar – se ovan under Elitserien
Lag 7-10 flyttas ner till division I (grupperna 1-4)
Ordinarie ronder spelas lördagar – jämför Elitserien
Rond 7-9 = sammandrag; spelas samma helg som slutspelssammandraget i Elitserien
SSF (AK) bekostar i förekommande fall fyra tvåbäddsrum i kvalspelet, dock ej vid sammandraget av rond 7-9
Om en klubbs andralag placerar sig 1-4 och saknar rätt att flyttas upp till Elitserien utgår kompensation i pengar enligt
skalan 20-10-5-5 tkr.
Division I ( 4 grupper med 8 lag i varje)
Gruppvinnarna flyttas upp till Superettan
Lag 7-8 flyttas ner till division II
Division II (8grupper med 8 lag i varje)
Gruppvinnarna flyttas upp till division I
Lag 7-8 flyttas ner till division III
Division III (16 grupper med 8 lag i varje)
Gruppvinnarna flyttas upp till division II
Lag- 7-8 flyttas ner till distriktsserier (motsvarande)
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I grunden 8-mannalag men frågan om 6-mannalag kan i förekommande fall aktualiseras, t.ex. som hittills beträffande
den nordligaste gruppen.
Övergångsregler för 2006/07 års serie inför ändringen av seriepyramiden 2007/08
Elitserien (1 grupp med 12 lag – 2007/08 oförändrat)
Lag 10-12 flyttas ner till Superettan
Division I (3 grupper med 10 lag i varje – 2007/08 = 4 grupper med 8 lag i varje = utökning med 2 lag)
Gruppvinnarna flyttas upp till Elitserien (= 3 lag)
Lag 2-3 flyttas till Superettan (= 6 lag)
Lag 4-10 behåller sina platser i division I (= 21 lag)
1 vakant plats i Superettan, som ska bestå av 10 lag, fylls enligt AK:s tävlingsbestämmelser (se punkt 10)
Division II (6 grupper med 8 lag i varje – 2007/08 = 8 grupper med 8 lag i varje = utökning med 16 lag)
Lag 1-2 flyttas upp till division I (= 12 lag)
Inget lag flyttas ner till division III
4 vakanta platser i division II fylls enligt AK:s tävlingsbestämmelser (se punkt 10)
Division III (12 grupper med 8 lag i varje – 2007/08 = 16 grupper med 8 lag i varje = utökning med 32 lag)
Lag 1-2 flyttas upp till division II (= 24 lag)
Inget lag flyttas ner till distriktsserie (motsvarande)
Vakanta platser i division III fylls enligt AK:s tävlingsbestämmelser (se punkt 10)
Division IV (24 grupper med 8 lag i varje; i praktiken 2006/07 endast ca 13 grupper)
Ca 13 grupper och lagen 1-4 i varje grupp beräknas beredas plats i division III (= 52 lag)
Fr.o.m. 2007/08 upphör division IV i AK:s regi
5§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2006/07—2007/08
- Uppdateringar och förändringsbehov

Förslag på uppdateringar, dels de traditionella datumanpassningarna, dels sakliga ändringar och anpassningar efter
AK-seminariet och ställningstaganden i kommittén, får nu slutföras av Sven-Olof och Kent och presenteras kommittén
vid det fortsatta sammanträdet på fredag och därefter SSF:s styrelse. På lämpligt sätt ska då också presenteras förslag
på seriesystemets utseende 2007/08 och de övergångsregler som då krävs beträffande 2006/07 års seriespel.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mötet ajourneras och återupptas fredagen den 7 juli 2006 kl. 11:00
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fortsatt AK-sammanträde 2006-07-07:

Föregående protokoll den 17 juni 2006 fastställs (se 3 §).
Tävlingsbestämmelserna – se 11 § - har nu uppdaterats. Gås utförligt igenom och föreslagna uppdateringar fastställs.
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6§

SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2006-07-07 RESP. 2006-07-08--09
- TB, Rapport m.m.

Diskuteras vilka frågor som måste informeras respektive beslutas om vid kommande styrelsesammanträde.
Beslutas
- att förutom den allmänna rapporten ska stommen till TB 2006/07 presenteras
- att till TB 2006/07 fogas förslag på seriepyramid 2007/08 samt övergångsregler.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mötet ajourneras och återupptas måndagen den 10 juli 2006 kl. 11:00
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fortsatt AK-sammanträde 2006-07-10:
7§

INLEDNING OCH SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDEN 2006-07-07--09

Göran hälsar välkommen till detta ”ständigt” pågående AK-sammanträde och särskilt välkommen till den i går invalde
nye ledamoten i AK, Niklas Sidmar, som går in i stället för Lars Karlsson, som i fortsättningen koncentrerar sina
krafter till Skolkommittén, förutom givetvis schackspelandet på stormästarnivå.
Inledningsvis informerar Göran att SSF-styrelsen beslutat godkänna förslaget till ändring av seriepyramiden 2007/08
och att vissa detaljfrågor får bearbetas vidare av AK och AU. AK fick i särskilt uppdrag att titta närmare på bland
annat övergångsreglerna och huruvida nedflyttning trots allt borde behållas 2006/07 i division I-III.
8§

TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2006/07—2007/08
- Ändringar i förslaget

Beslutas
- att i 2006/07 års serie ska övergångsreglerna innefatta nedflyttning av de sist placerade lagen i division I-III
- att ovanstående medför konsekvensändringar avseende vakanta platser som ska besättas
- att i 2007/08 och senare års serier ska kvalspelet mellan lag 9-10 i Elitserien och 3-4 i Superettan ske på så sätt att lag
9 spelar mot lag 4 och lag 10 mot lag 3; Superettalagen har hemmamatch och vid oavgjort resultat stannar
Elitserielaget kvar i Elitserien
- att i övrigt göra vissa redaktionella ändringar i TB 2006/07
- att förutsättningarna för seriepyramiden 2007/08 och övergångsreglerna 2006/07 härefter formuleras på sätt framgår
av bilaga i detta protokoll
- att uppdaterat förslag till TB 2006/07 presenteras i särskild bilaga (TB AK-version 2006-07-10).
9§

ÖVRIGA FRÅGOR

Diskuterades livesändningarna i framtiden i närvaro av Jonas Eriksson, informationskommittén (IK).
Beslutas
- att, i samråd med IK (ordf. Jonas Eriksson), målsättningen ska vara livesändning vid samtliga tre-ronders
Elitseriesammandrag
- att lokal arrangör kan inte påföras eget ansvar för livesändningar
- att IK har övergripande ansvar i samråd med AK.
10 §

AVSLUTNING

Göran tackar för i vanlig ordning kreativa och engagerade mötesdagar.
----Vid protokollet

Justeras

Sven-Olof Andersson

Göran Terninger

BILAGA
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Förutsättningar och övergångsregler för den nya seriepyramiden (formulering – se nedan)
Utkast till TB 2006/07, inklusive uppdaterat förslag på ny seriepyramid 2007/08 samt övergångsregler (separat bilaga)
KOPIA till
SSF:s styrelseledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista (gm kansliet)
SSF:s webb-redaktör för inlägg av detta protokoll (gm Sven-Olof)
Utskick i övrigt (gm kansliet):
Samtliga klubbar
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Den nya seriepyramiden 2007/08
Förutsättningar (Redovisas i den nya versionen av TB)
Elitserien (1 grupp med 12 lag)
- ELO-registreras fr.o.m. 2006/07
- Lag 11-12 flyttas ner till Superettan
- Lag 9-10 kvalspelar med lag 3-4 i Superettan om två platser i Elitserien
- Kvalspel ej i serie utan 2 + 2 lag - Lag 9 i Elitserien spelar mot lag 4 i Superettan och lag 10 mot lag 3
- Superettalagen har hemmamatch
- Vid oavgjort resultat stannar Elitserielaget kvar i Elitserien
Superettan (1 grupp med 10 lag)
- ELO-registreras fr.o.m. starten säsongen 2007/08
- Lag 1-2 flyttas upp till Elitserien (dock liksom hittills ej klubbs andralag; ej två lag från samma klubb i Elitserien)
- Lag 3-4 kvalspelar – se ovan under Elitserien
- Lag 7-10 flyttas ner till division I (grupperna 1-4)
- Ordinarie ronder spelas lördagar – jämför Elitserien
- Rond 7-9 = sammandrag; spelas samma helg som slutspelssammandraget i Elitserien
- SSF (AK) bekostar i förekommande fall fyra tvåbäddsrum i kvalspelet, dock ej vid sammandraget av rond 7-9
- Om en klubbs andralag placerar sig 1-4 och saknar rätt att flyttas upp till Elitserien utgår kompensation i pengar
enligt skalan 20-10-5-5 tkr.
Division I ( 4 grupper med 8 lag i varje = 32 lag)
- Gruppvinnarna flyttas upp till Superettan
- Lag 7-8 flyttas ner till division II
Division II (8grupper med 8 lag i varje = 64 lag)
- Gruppvinnarna flyttas upp till division I
- Lag 7-8 flyttas ner till division III
Division III (16 grupper med 8 lag i varje = 128 lag)
- Gruppvinnarna flyttas upp till division II
- Lag 7-8 flyttas ner till distriktsserier (motsvarande)
- I grunden 8-mannalag men frågan om 6-mannalag kan i förekommande fall aktualiseras, t.ex. som hittills beträffande
den nordligaste gruppen.
Övergångsregler för 2006/07 års serie inför ändringen av seriepyramiden 2007/08
Elitserien (1 grupp med 12 lag – 2007/08 oförändrat)
- Lag 10-12 flyttas ner till Superettan
Division I (3 grupper med 10 lag i varje – 2007/08 = 4 grupper med 8 lag i varje = utökning med 2 lag)
- Gruppvinnarna flyttas upp till Elitserien (= 3 lag)
- Lag 2-3 flyttas till Superettan (= 6 lag)
- Lag 4-9 behåller sina platser i division I (= 18 lag)
- Lag 10 flyttas ner till division II (= 3 lag)
- 1 vakant plats i Superettan, som ska bestå av 10 lag, fylls enligt AK:s tävlingsbestämmelser (se punkt 10)
- 3 vakanta platser i nya division I, som ska bestå av 32 lag, fylls enligt AK:s TB (jfr ovan)
Division II (6 grupper med 8 lag i varje – 2007/08 = 8 grupper med 8 lag i varje = utökning med 16 lag)
- Lag 1-2 flyttas upp till division I (= 12 lag)
- Lag 3-7 behåller sina platser i division II (= 30 lag)
- Lag 8 flyttas ner till division III (= 6 lag)
- 10 vakanta platser i nya division II, som ska bestå av 64 lag, fylls enligt AK:s TB (jfr ovan)
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Division III (12 grupper med 8 lag i varje – 2007/08 = 16 grupper med 8 lag i varje = utökning med 32 lag)
- Lag 1-2 flyttas upp till division II (= 24 lag)
- Lag 3-7 behåller sina platser i division III (= 60 lag)
- Lag 8 flyttas ner till distriktsserie (motsvarande) (12 lag)
- Vakanta platser i division III, som ska bestå av 128 lag, fylls enligt AK:s TB (jfr ovan)
Division IV (24 grupper med 8 lag i varje; i praktiken 2006/07 endast ca 13 grupper)
- Ca 13 grupper och lag 1-4 i varje grupp bereds plats i division III (= 52 lag)
- Fr.o.m. 2007/08 upphör division IV i AK:s regi
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