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  Sveriges Schackförbund 
Allsvenska kommittén 

Sammanträde 2009:3 
Skype-konferens 2009-10-07 

 
 
 
Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2009:3 
Datum Onsdagen den 7 oktober 2009  
Tid Kl. 20:00-23:00 
Plats Skype-konferens   
 
Närvarande Thomas Franzén, ordförande 
 Sven-Olof Andersson 
 Cajsa Elfverson  
 Björn Gambäck 
 Niklas Sidmar, adjungerad (SSF-kansliet) 
 
Frånvarande Stellan Brynell (landslagsuppdrag i Narva med tio svenska ungdomar) 
 
 
 
1 § INLEDNING 
 
Thomas hälsar välkommen till vårt tredje möte för året – denna gång åter via Skype. 
 
2 § DAGORDNING 
 
Lång dagordning men vi ska ändå försöka ta oss igenom med info m.m. på varje punkt. I förekommande fall får 
vi ta beslut e-postledes.  
 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 
 
3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
 
Sven-Olof utses till sekreterare och Niklas till justeringsman jämte ordföranden. 
 
4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2009-07-07 
 a) Godkännande 
 b) Uppföljning av beslutspunkter  

 
a) Godkännande 
 
Föregående protokoll gås översiktligt igenom.  
Protokollet fastställs.  
 
b) Uppföljning av beslutspunkter, m.m. 
§ 5 a) och b) – Genomfört. Noteras att Berger-tabell bör sändas ut med slutliga inlottningen  
§ 8 Damallsvenskan – se dagens § 8  
§ 9 Allsvenskan i framtiden m.m. – se dagens § 8 
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5 § ALLSVENSKA SERIEN 2009/10 
 a) Serie- och gruppindelning (”lottning”)   
 b) Sammandrag och speciallottningar 
 c) Livesändning och övrig Internetrapportering 
 d) Spelarövergångar 
 e) Medlemssystemet 
 f) Alliansbildningar  
 g) Övrigt 
 
a) Serie- och gruppindelning (”lottning”)   
Startnummer har getts i samtliga grupper. 
Björn framför att vi åtminstone till nästa år måste tydliggöra skillnaden mellan serieindelning respektive 
inlottning (inlottningsnummer på Bergertabell). 
 
Inlottningen, publicerad den 1 september och med senaste justering den 1 oktober, fastställs.  
 
b) Sammandrag och speciallottningar 
 
Sammandrag Elitserien  
- 16-18 oktober 2009 i Malmö - Limhamns SK sköter det organisatoriska, inga speciella problem rapporterade. 
AK planerar hålla lagledarträff på lördagen kl. 18-20. 
 - 12-14 mars 2010 i Täby – Arrangör klubb/klubbar i Stockholm (alternativt SSF-AK); Samtidigt sker 
sammandrag i Superettan. 
 
Speciallottningarna 
Inga synpunkter. Noteras att ett par lag begärt ändrat speldatum. Om berörda lag är överens och det står i 
överensstämmelse med AK:s tävlingsbestämmelser godkänns sådant av AK genom att kansliet underrättas. 
 
c) Livesändning och övrig Internetrapportering 
Livesändning 
Thomas informerar om de problem som varit initialt. Thomas kommer själv att svara för livesändningen i 
Malmö, preliminärt 14 partier per rond. 
 
Övrig Internetrapportering 
Thomas informerar att han talat med Axel Smith angående uppbyggnaden av nyhetsrapportering på Elitserie-
sidan, dvs. kontinuerlig liverapportering av resultat på www.schackstudion.se/elitserien/ . 
Resursförstärkning behövs för denna insats och Niklas får i uppdrag att tala vidare med Axel.  
 
d) Spelarövergångar 
Thomas rapporterar att de flesta klubbar kört som tidigare år med övergångsblankett m.m. Ett par ”muntliga” 
övergångar har medfört problem (oklarheter). Numera gäller de allmänna övergångsreglerna enligt SSF:s 
generella tävlingsbestämmelser, där reglering om övergångsblanketter saknas. AK:s grundläggande tanke var att 
enhetlig tillämpning skulle ske och AK:s tävlingsbestämmelser har anpassats i enlighet härmed.  
 
Antecknas att dispensansökan har inkommit från SS Gambit beträffande ”sen övergång” av spelare från Väddö 
SS. Ärendet har behandlats under hand e-postledes av AK. 
 
Beslutas 
- att konfirmera underhandsbeslut (e-post) att medge dispens för spelarövergång från Väddö SS till SS Gambit 
under förutsättning att klubbarna är dokumenterat överens 
- att vi rekommenderar SSF (TK) att i samband med översynen av SSF:s TB överväga skriftlig 
övergångshandling och tydligare reglering i TB hur övergångsförfaranden bör gå till. 
 
e) Medlemssystemet 
Thomas meddelar att en hel del synpunkter kommit in. 
Niklas meddelar att ett 15-tal allsvenska klubbar inte är klara med spelarregistreringen. Tre har inte rapporterat 
in lagledare, vilket skulle ha skett senast den 1 oktober. Spelarna måste vara inne i systemet (spelarregistrerade) 
senast sju dagar innan matchdatum. 
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Niklas uppskattar att ca 3-4000 spelare med ratingtal nu är inne i systemet (spelarregistrering). 
 
 
 
f) Alliansbildningar  
Thomas informerar. 
Den stora frågan är Sollentuna SK och Täby SK under alliansnamnet Team Viking. Klubbarna önskar att en 
gemensam lista förenas med en särskilt lista för enbart Täby SK. 
AK har meddelat att inga undantag kan göras från kravet på gemensam lista och övriga regleringar i 
tävlingsbestämmelserna. 
 
Vi har ett tiotal godkända alliansbildningar i seriesystemet, t.ex. Växjö-Glasriket och Malmö AS-Kirseberg, som 
nu har gemensam lista (jfr Vikingalliansen). 
 
g) Övrigt 
Cajsa föreslår att Berger-tabeller läggs in i anslutning till gruppindelningarna på Internet för att lättare kunna 
härleda matcherna (hemma, borta, speldatum). 
 
Thomas tar upp frågan om ”indragna medaljer”, som framfördes av en del lagföreträdare i samband med senaste 
Elitserieslutspelet.  
 
Beslutas 
- att lägga in aktuella Berger-tabeller på Internet i anslutning till publicerade gruppindelningar  
- att Niklas svarar för detta 
- att återinföra medaljer till de främsta lagen i Elitserien. 
 
6 § DAMALLSVENSKAN 2010-01-08--10  
 
Cajsa informerar. 
 
Kontakter har skett med åtskilliga distrikts-/klubbföreträdare i olika delar av landet. Enstaka schackspelande 
damer finns i Norrland, förutom en hel del Schack4an-flickor. Större utbud söderut och Cajsa räknar med minst 
sex deltagande lag – förhoppningsvis tio! – vid tävlingen i Stockholm. 
 
Antecknas att inbjudan är publicerad i TfS nr 2009:3.  
 
7 § TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2009/10 
 a) Avstämning av uppdateringar 
 b) Synpunkter vid domarseminariet 2009-10-04 i Stockholm 
 c) Övrigt    
 
a) Avstämning av uppdateringar 
Thomas inleder med en översiktlig resumé av viktigare förändringar i tävlingsbestämmelserna (TB) på sätt 
redovisas på sid. 3 i AK-TB 2009/10, som även ligger utlagda på schack.se under rubriken Seriespel. 
 
Med anledning av diverse skriftväxling rörande spelarövergångar – se även § 5 d) ovan – kan det finnas skäl att 
se över förfarandet och förtydliga skrivningen. 
 
b) Synpunkter vid domarseminariet 2009-10-04 i Stockholm 
Vid seminariet deltog bl.a. Thomas och Sven-Olof. 
 
Såvitt gäller AK och främst tävlingsbestämmelserna togs från auditoriet och deltagarna upp bl.a. följande: 
- Medlemssystemet, spelarregistrering, spelarövergångar 
- Punkt 14 – Sen ankomst till parti; 30 minuter gäller i allsvenskan; FIDE anger ”sitta vid brädet”; AK tillämpar 
”finnas på plats i spellokalen” 
- Punkt 15 – Läsliga protokoll – domares skyldighet (15 g)? Jfr punkt 6 j). Vem initierar sanktionsavgift? 
- Punkt 16 – Lagledares rätt att råda spelare i laget; lämpligt även med förbud mot samråd före match mellan 
lagledare 
- Punkt 16 – Olika sanktion för ringande mobiltelefoner i Elitserien/Superettan respektive övriga divisioner 
- Punkt 16 – Mobiltelefon ”ringer” – Bör ändras till ”avger ljud” (jfr FIDE § 12.3 b) 
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- När är ett parti avgjort – värdet av protokollunderskrift individuellt resp. i lagsammanhang; SSF-styrelsen har 
ett överklagat ärende som gäller ett frångående av spelarnas underskrift av ett visst resultat. 
- Kvaliteten på arrangemang – materielstandard m.m. 
 
Beslutas 
- att AK mot bakgrund av redovisade synpunkter får överväga kompletteringar/ändringar i TB 
- att ändringar i förekommande fall får anstå till TB för nästa års allsvenska serie, 2010/11. 
 
c) Övrigt    
Intet att anteckna. 
 
8 § ALLSVENSKAN I FRAMTIDEN (2010/11, 2011/12>) 
 a) Kongressen och framtidskonferensen; seriesystemets utformning m.m. 
 b) Bolagisering – AB i seriesystemet? 
 c) Lagledarträff 2009-10-17 i Malmö – Program 
 
a) Kongressen och framtidskonferensen; seriesystemets utformning m.m. 
Vi har 2009 på oss att komma med förslag på eventuella ändringar för beslut av styrelsen under våren 2010 eller 
under kongresshelgen. 
Eventuella ändringar kan komma att påverka seriesystemet och vid anmälningstiden bör ändringarna vara kända 
eller i vart fall bör en brasklapp finnas om att serien 2010/11 kan komma att ha ändrade förutsättningar för upp- 
och nedflyttning. 
 
Jfr TB 2006/07 och sättet att presentera alternativa förutsättningar samt övergångsregler. 
 
b) Bolagisering – AB i seriesystemet? 
Frågan är inte specifik för AK utan bör ses i ett större sammanhang med SSF:s tävlingsbestämmelser och 
stadgar. Vi rekommenderar att även TK kopplas in – och därefter styrelsen. 
 
Jfr även RF:s motsvarande syn på bolagisering inom idrotten och deras regelverk. 
 
c) Lagledarträff 2009-10-17 i Malmö – Program 
Thomas åberopar nyss presenterat dokument som han författat – ”Framtidens seriespel”. 
Lagledarträffen får ses som ett forum för inledande diskussioner med lagledarna. 
Ett regelrätt Allsvenskt seminarium kan därefter hållas – vilket var ett önskemål som framkom vid 
framtidskonferensen - eventuellt i samband med slutsammandraget (lördag f.m.).  
 
Se bilaga – dokument Framtidens seriespel. 
 
9 § EKONOMI 
 a) Budget/Utfall 2009 (säsongen 2009/10 samt reglering av 2008/09) 
 b) Budget 2010 (säsongen 2010/11); inkl. frågor om Europacupen, damallsvenska, resebidrag  
 
Sammandrag i siffror 

 Budget  
2006 

Bokslut  
2006 

Budget  
2007 

Bokslut 
2007 

Budget  
2008 

Bokslut 
2008 

Budget 
2009 

Prognos 
2009 

Budget 
2010 

Intäkter 827 000 767 653 857 000 802 900 819 000 797 200 796 000 800 000 774 000 

Kostnader 920 000 845 768 795 000 724 366 765 000 652 741 727 000 727 000 774 000 

Saldo - 93 000 - 78 115 + 62 000 + 78 534 + 54 000 + 144 459 + 69 000 + 73 000 +- 0 

 
Noteras fortsatt minskning av intäkterna på grund av färre anmälda lag.  
I budgeten för 2010 räknas åter med bidrag till Europacupen (40 tkr). I övrigt inga skillnader.   
Noteras att SK Rockaden, Stockholm, ej deltar i årets pågående Europacup (inte heller något annat svenskt lag).  
 
Diskuteras  
- Europacupen – Bidrag eller ej? Morot för elitserielagen? Anmälningsavgifterna i seriesystemet av hävd 
anpassade för att täcka såväl bredd som elit – även bidrag till Europacupen? 
- Översyn av anmälningsavgifterna? Skillnaderna i anmälningsavgifter mellan division 2 och 3 – minska 
skillnaden, t.ex. till 3 000 och 1 500 kr (nu 4 000 resp. 1 000 kr)?  
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- Resebidragen – Behov av översyn? Kostnadsutvecklingen? Karensavdrag per lag eller per klubb? Skillnad i 
budget ca 100 tkr om begränsning av karensavdraget till 100 mil per klubb. 
- Överväganden om förändringar får tas i samband med övriga ändringsförslag till TB 2010/11. 
 
10 § ALLSVENSKA KOMMITTÉN 
 - Bemanning, arbetsuppgifter, arbetsfördelning 
 
Under 2009 gällande arbetsfördelning framgår av protokollet vid förra AK-mötet, § 11. 
 
Webbplatsen www.schackstudion.se/elitserien/ 
Utöver den arbetsfördelning som gjorts tidigare att gälla resten av året tas nu upp frågan om särskilt ansvar för 
den särskilda webbplatsen för Elitserien. Axel Smith har haft i uppdrag att utveckla den och bör kontaktas. 
 
Internet-match – Testmatch 
Internet-match – testmatch, vilka problem och möjligheter finns? Intresserade lag? 
Tidigare diskussioner om detta har lett till ett förslag av Björn att genomföra en Internet-match med Kristallens 
SK som ena part, dock utan att någon respons erhållits från tilltänkta motståndare. Vad som nämnts som 
tänkbara matcher har varit Kristallens SK med lag såsom Östersund SS, SS Gambit/Norrtälje, SS Luleå, SK 
Rockaden II/Umeå. Som en part i testmatch har Thomas föreslagit Arboga/Kungsör i samarbete med Högskolan 
i Arboga. 
Ett förslag att bearbeta ytterligare kan vara Kristallens SK – SK Rockaden II, Umeå.  
 
Beslutas 
- att inledningsvis utse Thomas som ansvarig för ”Elitseriehemsidan” 
- att Björn fortsätter kontakterna med tänkbara intressenter för Internet-match och nu med tillskott av Umeå.  
 
11 § SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2009-11-07--08   
 - AK-rapport, ev. beslutspunkter m.m. 
  
Thomas upprättar AK-rapport på sedvanligt sätt och preciserar särskilt de frågor som vi anser bör gå vidare till 
annan kommitté och/eller styrelsen för beslut eller annan åtgärd. 
 
12 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Intet att anteckna. 
 
13 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Överenskoms preliminärt till onsdagen den 20 januari – Skype-konferens. 
Alternativt i samband med damallsvenskan i Stockholm lördagen den 9 januari 2010. 
Definitivt beslut tas efter styrelsemötet den 7-8 november 2009. 
 
14 § AVSLUTNING 
 
Thomas tackar för ett väl genomfört möte. Den långa dagordningen har vi hunnit med på ett bra sätt med avslut 
som planerat kl. 23:00. 
 
----------------------------- 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Thomas Franzén Niklas Sidmar 
 
 
 
BILAGA 
- 8 § - Framtidens seriespel 
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BILAGA 
 

 
 

FRAMTIDENs SERIESPEL 
 
 
Av många men främst två skäl står vi inför nya utmaningar avseende seriespelet i 
schacksverige. De ekonomiska realiteterna har med kraft förändrat förutsättningarna för 
bedrivande av seniorschack och framför allt elitschack. Detta och klubbdöden ( dvs 
minskande antal aktiva seniormedlemmar ) och det faktum att kongressen gav superettan tre 
år att testas är mycket goda incitament till att vi måste bestämma oss för en framtidsväg för 
seriespelet i schacksverige. 
 
Vi har av engagerade och initierade schackvänner fått en del förslag  på hur man kan tänka sig 
den framtida inriktningen och överbryggningen till det som vi kommer att forma för framtiden 
är alltid ett eget problem men vad vi måste börja med är som vanligt  SYFTE och MÅL. 
 
Varför vill vi spela seriespel i schacksverige ? 
 
 Är det för att kora en SVENSK MÄSTARE !? 
 Är det för att utse Sveriges representant i Europas lagmästerskap för klubbar ? 
 Är det dags att låta eliten få svängrum och tillåta bolagisering ? 
 Är det för att få chans till ELO-partier och normturnering (9r.) 
 Är det för att schack lämpar sig utomordentligt som lagtävlingsform ? 
 Är det för att ha en bra ”tävlingscykel” på 3 veckor mellan uppgifterna. 
 Är det för att umgås med likasinnade ? 
 
Ekonomi , vad får det kosta ? 
 
 Allsvenska serien har alltid varit självförsörjande, men ta in sponsorer !? 
 Endast några få klubbar har råd med proffs-spelare. 
 Vi måste banta verksamheten för att kunna sänka avgifter. 

Ta bort domare och funktionärer, schack är en gentlemannasport !? 
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 Vi måste få bort de dyra resorna och övernattningarna ? 
 Schackspelarna är villiga att betala ca 300:- / parti  …(eller turnering !?) 
 
Tekniken, …Kan man spela matcherna över internet , bara domaren behöver resa !? 
 
Nåväl det här är en del av funderingarna vi står inför och vi vill förutsättningslöst diskutera 
detta för att inför kongressen 2010 lägga fram förslag till hur fortsättningen ska se ut. 
 
Vi återredovisar det underlag AK presenterade på kongressen 2009 angående den enkät som 
vi bad klubbarna att besvara under föregående verksamhetsår. 
Vi redovisar dels ”wasa-förslaget” , som bygger på regionspel och finaler, 
Vi redovisar förslagen från Pontus Carlsson, de så kallade Sollentunaförslagen 
Och några andra intressanta diskussionsunderlag 
Och även några korta funderingar från klubbar och sponsor-håll. 
Underlag för diskussion om Superettan, Elitserien och det allsvenska seriesystemet 
2007  i Stockholm bestämdes att Superettan skulle införas på försök i tre år och att en 
utvärdering skulle ske kontinuerligt under dessa tre år. 
Nu har två av dessa tre år gått och vi känner också till det mesta av förutsättningarna för det 
tredje. Allsvenska kommittén ska under det kommande verksamhetsåret ta fram ett förslag till 
nytt seriesystem och vi vill därför ha en diskussion kring detta som kan hjälpa oss att välja 
inriktning i vårt fortsatta arbete. 
Under året har AK gjort en enkät bland samtliga allsvenska klubbar där vi ställt några frågor 
om Superettans framtid. Av de totalt 35 klubbar som har svarat på enkäten vill 10 ha kvar 
Superettan, 16 ta bort den, medan 9 inte har någon åsikt. 
Eftersom så få klubbar har svarat, och det finns anledning att tro att negativa klubbar har en 
större benägenhet att svara än positiva, är enkätresultatet svårbedömt. Det är rimligt att tro att 
en ny omröstning precis som den för två år sedan, kommer att bli mycket jämn. 
Ekonomiska aspekter 
I stort sett samtliga de klubbar som vill ta bort Superettan, anser att ekonomin är den 
viktigaste aspekten när man ska ta ställning till seriesystemets framtid. Därför kan det vara 
intressant med en ekonomisk jämförelse för de senaste åren: 
  2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 
Elitserien 95000 48320 31760 120610   
Superettan 80000 74560 100000    
Div 1 150000 96170 115000 123360   
Div 2 35000 84600 74280 71540   
Div 3 15000 3760 35550 36290   
Div 4    16840   
Summa 375000 307410 356590 368640 366511 403507 
 
*Även om resebidraget inte är ett exakt mått på klubbarnas kostnader (som inkluderar 
övernattningar och beror på hur väl man kan arrangera dubbelmatcher i samband med långa 
resor) anser vi att det är ett väl fungerande sätt att jämföra kostnaderna mellan olika år. 
*Resebidragskostnaderna följer i hög grad de lag som ligger i schackligt glesa områden, med 
långt till omkringliggande lag, oavsett vilken serie de spelar i. 
 
*Antalet lag i seriesystemet har minskat de senaste åren. Man skulle kunna tycka att färre lag i 
seriesystemet med automatik borde betyda att resebidragen minskar. Det stämmer inte, 
eftersom resebidragen i själva verket är fördelade på ett mycket litet antal lag. De allra flesta 
lagen i div II och III får inga eller obetydliga resebidrag. 



Sidan 8 av 17 

*Sammanfattningsvis kan man se att resebidragskostnaderna snarare har minskat än ökat med 
det nya seriesystemet. Däremot kan givetvis enskilda lag ha fått högre reskostnader än de 
skulle ha haft i div 1. Med nuvarande geografiska fördelning bland div 1-lagen gäller det i 
första hand lagen i södra Sverige. 
Sportsliga aspekter 
De klubbar som är positiva till Superettan ser nästan uteslutande de sportsliga aspekterna som 
viktigare än de ekonomiska.  
De positiva effekterna är i första hand: 
*De bästa div 1-lagen får spela i en serie där alla matcher är hårda och betydelsefulla, istället 
för bara några få. 
* Superettan att man slipper de regionala skillnader som tidigare funnits mellan de olika div 
1-serierna. 
*Superettan har också givit ytterligare en tävling där det är möjligt att få elorating och ta 
titelnormer. 
 
De negativa sportsliga aspekter som nämns är framför allt två: 
*Att ett eller flera lag varje år tackar nej till spel i Superettan ses som ett starkt argument för 
avskaffande. 
*Att det är för mycket att byta ut minst sex lag i serien varje år (två går upp och fyra åker ur). 
Framtiden för Superettan 
Allsvenska kommittén ser framför allt tre alternativa vägar att gå, och vi vill nu veta hur 
distrikten ser på dessa: 

1. Behålla det nuvarande seriesystemet utan förändringar. 
2. Ta bort Superettan och ha ett seriesystem med Elitserie och tre eller fyra division 1-

serier. 
3. Hitta en kompromisslösning i form av en billigare variant av Superettan eller ett 

mellanting mellan det här systemet och det gamla. Ett tänkbart exempel som vi tycker 
är intressant är en variant av det ”Sollentunaförslag” (se texten om Elitserien) som 
innebär två geografiskt indelade sexlagspooler och därefter ett slutspel/sammandrag 
där man tar med sig resultaten mot lagen från den egna poolen. Det skulle bli betydligt 
billigare än idag eftersom man tar bort ”långdistansmötena” utom i sammandraget. 
En annan idé är att ersätta Superettan med två division 1-serier där vinnarna går upp, 
vilket sportsligt torde bli ett mellanting mellan dagens system och det gamla. 

Vi tror att det kan vara lämpligt att göra en förändring av seriesystemet, oavsett vad man 
tycker om de olika alternativen är det ett problem att flera lag har tackat nej till spel i 
Superettan de senaste åren. I det här läget är vi i första hand intresserade av att få en 
tydlig vink om vilken huvudlinje vi ska arbeta efter i framtiden. 
Elitserien 
Även om Elitserien aldrig blivit en så laddad fråga som Superettan har även den diskuterats de 
senaste åren. Under våren kom Sollentuna med två förslag för att minska kostnaderna i den 
högsta serien och när nu hela seriesystemet ska ses över tycker AK att det kan vara lämpligt 
att diskutera även dessa, och några andra idéer kring Elitserien. 
Vi kommer därför att presentera några olika idéer kring Elitserien, där vi gärna vill veta vad 
distrikten tycker. 

1. Sollentunaförslag 1: 10 lag i Elitserien, tre sammandrag med tre ronder i varje. 
Kostnadsmässigt blir detta billigare än dagens system eftersom det är färre lag, men 
kostnaden per lag är jämförbar. 
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2. Sollentunaförslag 2: 12 lag i Elitserien, uppdelade på två sexlagspooler. 2 regionala 
sammandrag och därefter ett stort slutsammandrag med alla lag närvarande och spel i 
en finalserie och en nedflyttningsserie. 3 lag från varje pool spelar i varje serie och 
man tar med sig resultaten från poolspelet.  
Troligen blir det klart billigare än dagens system eftersom man bara spelar 8 ronder, 
men det är lite svårbedömt eftersom det har stor betydelse vilka lag som spelar i 
Elitserien (hur bra fördelningen blir mellan de två geografiska grupperna). 

3. Regionala serier och slutspel- För några år sedan väcktes idén om att ta bort Elitserien 
och ersätta den med regionala pooler, där antalet lag och antalet platser i slutspelet 
varierade från pool till pool. De sportsliga konsekvenserna av förslaget är svåra att 
överblicka, men det är troligen möjligt att göra spel i den högsta divisionen mycket 
billigare än idag. 

4. Ta bort elitserien och ersätt den med två eller flera div 1-serier, och slutspel: En idé 
som liknar nummer 3, men med lika många lag i varje serie. 

 
 

När det gäller Elitserien vill vi ge möjlighet att diskutera dessa och andra idéer och 
vi kommer att be om svar på följande frågor: 
1. Är Elitseriens nuvarande utformning bra eller dålig? 
2. Om Elitserien ska förändras, vilken huvudlinje ska väljas? 
3. Ska vi ha fler eller färre sammandrag? 
4. Är det viktigt att Elitserien är normgrundande? 
5. Är sportsliga eller ekonomiska hänsyn viktigast när det gäller Elitserien. 

 
 
 
Till Allsvenska kommittén   2008-11-23 

Idé om regionalt serie system  
 
Inom Wasa SK arbetade vi år 2006 fram ett alternativt seriesystem mot bakgrund av utvecklingen 
inom det allsvenska seriesystemet.  
 
 Antal lag i allsvenska seriesystemet.    (ref Kent Vänman)  
  
Säsongen 2003/04         360 lag 
              2004/05          328 lag 
              2005/06          307 lag 
              2006/07          278 lag 
              2007/08          235 lag   (Anm. Viss ökning i regionala serier från 2007) 
              2008(09          198 lag 
 
Grundorsakerna är främst färre klubbanslutna spelare och försämrad ekonomi hos klubbarna, med 
färre lag och klubbdöd som följd. Till detta bidrar seriesystemet med allt högre res- och anmälnings-
kostnader. Hos många finns dessutom ett motstånd mot resor med övernattning/bortavaro från 
familjen.   

Våren 2008 föreställde vi oss att en omläggning vore realistisk först inför 2009/10. 
Nedgången var dock så snabb att ett sammanbrott hotade. Resorna började bli många och långa 
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redan i division 2, varför ett konkret förslag översändes till Allsvenska kommittén och kansliet, samt 
presenterades för Ari Ziegler i samband med Schackakademins möte och för Stockholms 
Schackförbund,.  

./. Bilaga Excel-fil med konkret exempel inför säsongen 2008/09. 
  
I korthet är förslaget: 
A. Lag i Elitserien, Superettan och div 1 fördelas på 4 regioner (Väst, Syd, Öst och Norr/ 
     Mellansverige), där vinnarna deltar i ett slutspel.  
B. Öst och Norr/Centrala spelas i vardera 2 grupper. Gruppsegrarna möts i final om 
     slutspelsplats. 
C. Sverigemästare koras i slutspelssammandrag över 3 matchdagar.  
 
Norrlagen bör gynnas beträffande anmälningsavgifter och reskostnader och lagen i Mellansverige + 
till/från Gotland kompenseras mer än nu för reskostnader.   

- - - - - - - - - 
Även bakom övriga enkätsvar ligger avsikten att söka motverka den snabbt nedåtgående spiralen för 
svenskt lagschack. vilket samtidigt är kärnverksamheten för flertalet klubbar. En grundtanke kan vara 
att göra åtskillnad mellan lagschack av ”elitkaraktär” och övriga lag. Vi bedömer att i allmänhet går 
gränsen mellan division 1 och 2.   

I de lägre divisionerna bör både speltiden och lagens storlek begränsas. Det senare både för att locka 
fler ungdomar och hobbyspelareoch därmed begränsa nedgången i antalet lag, samt klubbarnas 
reskostnader.  

Det är möjligt att även regelsystemet för lägre divisioner skulle kunna förenklas.  

Vi hemställer att Allsvenska kommittén behandlar”Idé om regionalt seriesystem” som ett 
formellt förslag och att synpunkter och ställningstagande delges oss på lämpligt sätt. 

 

Med vänliga hälsningar från Wasa SK 
  
Ingvar Gundersen, Kjell Svensson och Göran Åström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idé seriesystem för Sveriges Schackförbund 2008/09   
     Kjell Svensson 2008-03-26 
     

 
 

1.  Fyra slutspelsplatser. Kval i ÖST och NORR-CENTRALA   
3.  8 lag i Norr och jämnt antal i ÖST-grupperna eftersträvas på sikt..   
4.  Avgifter ska gynna Allsvenskan Norr och resebidragen Norr och Centrala   
1. Alternativ    Region med mästarlaget disponerar 2 slutspelsplatser året efter.   
       

Allsvenskan Öst (2 grupper 18 lag) Allsvenskan Västra   
1 slutspelsplats  1 slutspelsplats   
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Grupp A     Region Antal lag 

1 SK Rockaden, Sthlm   (A)  1 SA Mark Öst 18 

2 Sollentuna SK II    (A)  2 Majornas SS Norr 6 

3 Norrtälje SS Gambit  3 Säffle SK Mellan 10 

4 Solna SS  4 Halmstads SK Väst 10 

5 Wasa SK  5 SK Kamraterna Syd 10 

6 SK Passanten  6 SS Manhem  54 

7 Farsta SK  7 Lundby SS   

8 Uppsala ASS II  8 SS Manhem II   

9 Eskilstuna SK  9 Örgryte SK   

   10 Manhem lll   

Grupp B       
10 SK Rockaden II, Sthlm (B)      
11 Sollentuna SK     (B)      
12 Kristallens SK 

     
13 Stockholms SS 

     
14 Schack 78, Uppsala      
15 Södra SASS      
16 Järfälla SS      
17 Västerås SK      
18 Uppsala ASS      

       
       

Allsvenskan Norr  Allsvenskan Södra   
Norr + Centrala 1 slutspelsplats  1 slutspelsplats   

1 SS Luleå  1 Rödeby SK   
2 Schack 64 Haparanda  2 Växjö SK   

3 Östersunds SS  3 SK Bara Bönder   
4 SK Rockaden, Umeå  4 Eslövs SK   
5 Fagervik-Sundsvall  5 Team Malmö   
6 Horndal  6 En Passant, Svedala   

   7 Limhamns SK ll   
Allsvenskan Centrala  8 Åstorps SS   

1 Örebro SS  9 Lunds ASK   
2 Västerviks ASK  10 Limhamns SK   
3 Uddevalla SS      
4 Karlstad AS      

5 Schack-08, Norrköping      
6 Alingsås SS      
7 Linköpings ASS      

8 Skara SS      
9 Glasrikets SK      

10 Eksjö-Aneby-Alliansen      
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Förslag till omläggning av elitserien från Sollentuna SK 
 

Här kommer två förslag från Sollentuna SK gällande en omläggning av elitserien. 
Vi anser att elitserien är i ett skriande behov av en förändring. Serien i nuvarande format är 
varken intressant för potentiella sponsorer, klubbarna eller spelarna själva. Vad är det då som 
är dåligt med elitserien? Jo elitserien är i dagsläget onödigt dyr. Enkelmatcherna kostar 
klubbarna onödiga pengar i form av resor och hotellkostnader. Pengar som hade kunnat 
användas på bättre sätt t.ex. till talangutveckling. Tittar man sedan på vad klubbarna får för de 
investerade pengarna så är det inte mycket. Vinnarna av elitserien får inget stöd till 
Europacupen och de tre bäst placerade lagen får heller inte några medaljer. Arrangemangen är 
många gånger undermåliga och detta i kombination med den ojämna kvalitén på lagen i 
elitserien har gjort att många elitspelare helt enkelt avstår från att spela. Vi har inte för avsikt 
att kritisera och beklaga oss över AK:s arbete då det inte förbättrar elitserien, men vi känner 
oss tvingade att motivera varför serien behöver förändras.    
 
Förslagen är inte rangordnade på något sätt. 
 
Förslag 1 

• 10 st lag 
• 3 st sammandrag 
• alla möter alla i en rak serie  
• 2 lag åker ur 
• 9 st matcher totalt 

 
Fördelarna med förslag 1 gentemot elitseriens nuvarande utformning är att klubbarna slipper 
de otidsenliga och dyra enkelmatcherna, antalet resor blir mindre, resorna blir kortare och 
matcherna blir intressantare då skillnaden mellan det bästa och det sämsta laget minskar. En 
annan fördel är att lagen troligtvis blir mer homogena då varje enskild match får större 
betydelse när serien avgörs över 9 ronder istället för över 11 ronder som det är nu.   
 
Den enda nackdelen som vi kan se om vi jämför förslag 1 med hur elitserien ser ut idag är att 
ifall förslaget verkställs så kommer det att krävas en övergångssäsong när 4 lag åker ur serien. 
 
 
Förslag 2 
 

• 12 st lag som delas upp i 2 st grupper, norra och södra 
• 2 st mindre sammandrag i varje grupp och ett stort slutsammandrag med samtliga lag 
• De 3 bäst placerade lagen från varje grupp går till en finalserie (slutsammandraget) där 

de spelar om SM-titeln  
• De 3 sämst placerade lagen från varje grupp går till en nedflyttningsserie 

(slutsammandraget) där de spelar om nedflyttning. 
• Lagen tar med sig de poäng som de har tagit i gruppspelet mot de lag som gör dem 

sällskap till samma serie i slutsammandraget. 
• 2 lag åker ur 
• 8 st matcher totalt 
• Lagen placeras i norra eller södra gruppen efter geografiskt läge 

Några förtydliganden gällande spelformen.  
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Först delas lagen upp efter geografiskt läge vilket innebär sex lag i norra gruppen och sex lag i 
södra gruppen. De här lagen spelar sedan en kvalificeringsserie där alla möter alla, (fem 
matcher). De tre bäst placerade lagen från varje grupp går sedan vidare till en finalserie. Väl 
där tar de med sig de poäng som de har tagit mot de lag som gör dem sällskap till finalserien. 
T.ex. SK Rockaden, Sollentuna SK och Västerås SK går vidare från den norra gruppen. SK 
Rockaden har i kvalificeringsserien vunnit mot både Sollentuna SK och Västerås SK. De 
startar då finalserien med 4 poäng. I slutsammandraget möter de sedan de tre lag från den 
södra gruppen som har kvalificerat sig till finalserien. Nedflyttningsserien fungerar på samma 
sätt och de två sämst placerade lagen efter sista ronden åker ur elitserien. 
 
Fördelarna med förslag 2 gentemot elitseriens nuvarande utformning är att klubbarna slipper 
de dyra enkelmatcherna, antalet resor blir mindre, och att resorna blir kortare. Det blir inte 
heller många ojämna och ointressanta matcher då mötena mellan toppen och botten begränsas. 
Troligtvis blir lagen mer homogena när serien avgörs över 8 ronder totalt istället för över 11 
då varje match blir viktig. 
 
Den nackdel som kan finnas med förslag 2 är att de båda grupperna, norra och södra, kan 
komma att bli ojämna spelstyrkemässigt.  
 
Sammanfattningsvis så kan vi säga att i vår mening överväger fördelarna med råge 
nackdelarna och båda förslagen skulle innebära ett lyft för elitserien i sig.  
En fördel med både förslag 1 och förslag 2 är att alla matcher avgörs i någon form av 
sammandrag vilket ger SSF möjlighet att lägga lite energi på att göra dessa sammandrag 
attraktiva både för sponsorer, spelare och publik. 
 
 
 
Hej! 
 
Efter att ha funderat lite över det ena av Sollentunas förslag för hur man kan lägga om 
seriesystemet tycker vi i Västerås att det kan förpassas till papperskorgen. Det gäller systemet 
där man skulle ha två sexlagsgrupper och de tre bästa går vidare till medaljspel och tre lägst 
placerade går till nedflyttningsserie. Denna utformning skulle bli sportsligt orättvis. Om vi tar 
årets serie som exempel skulle antagligen Rockaden, Sollentuna, Farsta, Wasa, Uppsala och 
Umeå hamna i norrgruppen medan vi i Västerås hamnar i södergruppen, vilket vi naturligtvis 
inte vill. Dessutom är de fyra sistnämnda lagen i en tänkt norrserie nedflyttningskandidater 
och ett av dem skulle trots det få slippa spela nedflyttningsserien. Sammantaget blir de 
sportsliga orättvisorna i en sådan här utformning alldeles för stora. 
 

- Frågan är om man inte ska banta Elitserien till 10 lag 
- Om man ska slopa Superettan passar två (och absolut inte fler) division I-grupper in på 

de styrkeförhållanden som råder bland klubbarna i Sverige i dag. Har man fler 
kommer det att bli för ojämna serier. 

 
 
 

Sollentunas förslag om att få ner kostnaderna kan dock i hög grad tillgodoses genom en 
betydligt mindre justering av spelschemat, justering av lottningen och större flexibilitet i 
hur matcherna spelas under säsongen. Vårt förslag till AK är följande: 
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Att AK inom ramen för den nuvarande spelformen dvs 12 lag i elitserien och en rak serie 
där alla lag möter alla söker nedbringa kostnaderna för lagen som spelar där.   
 
Mer konkret anser vi att: 
 
• Lottningen bör ta hänsyn till reseavstånd och kostnader i större utsträckning än 

föregående säsong. Att på förhand välja ut vilka lag som kan förväntas ligga i 
toppstriden och rigga lottningen utifrån detta är knappast kostnadseffektivt och kan 
dessutom ge märkliga sportsliga effekter. 

  
• I det nuvarande spelschemat kan det läggas in ytterligare ett sammandrag eller 

minisammandrag för att få ned kostnaderna.  
 

• Lagen bör ges större frihet att lägga och anpassa speltid, dag och plats så att det 
passar de mötande lagen, även om det innebär att tabellen ”haltar” emellanåt. 
Eftersom elitserien har ett avslutande sammandrag blir förutsättningarna ändå 
desamma inför de tre sista ronderna. 

 
• En utredning och ett samråd med berörda klubbar om elitseriens framtida utformning 

bör ske, men då med sikte på att låta förändringarna träda i kraft säsong 2010-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höst- och vårserier 

Ett system med regionala pooler under hösten. I bilden har serier som spelas under hösten vit 
bakgrund (A, B och C) samt serier som spelas under våren blå bakgrund (Elit, AB, BC och 
Cner). 
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Under våren spelar de tre bäst placerade lagen i varje 6-lagspool i den högsta serien (A) i en 
gemensam, rikstäckande grupp (Elit, med totalt nio lag). Resultaten från matcherna mot lag 
från samma höstpool följer med till vårens spel, så att Elit-serien under våren spelar 6 ronder, 
vilka kan spelas i form av antingen 1. två 3-rondssammandrag, 2. tre 2-rondssammandrag, 
eller 3. först tre enstaka ronder (med eventuella dubbelronder) samt ett avslutande gemensamt 
3-rondssammandrag. 
Lagen placerade 4-6 i höstens A-serier bildar nya grupper under våren med de tre bäst 
placerade lagen i de tre regionala B-serierna. Dessa vårgrupper (AB) spelar om tre platser i 
nästa års A-serier.  Resultaten från matcher mot lag från samma höstpool följer med till vårens 
spel, så att AB-serierna spelar 3 ronder under våren. 
På samma sätt bildar lagen placerade 4-6 i höstens B-serier under våren BC-serier 
tillsammans med vinnarna från höstens 27 C-serier. Var och en av de nio BC-serierna består 
av ett lag från B samt tre vinnande lag från olika C-grupper. BC spelar alltså 3 ronder under 
våren. De nio vinnarna i vårens BC-serier bildar nästa års B-serier tillsammans med lag 4-6 
från de tre AB-serierna. 
Höstens C-serier består av fem lag vardera. Varje lag spelar således 4 matcher, men varje serie 
har precis som A och B-serierna 5 ronder. Lagen placerade 2-5 spelar i en ny serie (Cner) 
med fyra lag under våren. Beroende på antal lag och antal C-serier i en region består en Cner-
serie antingen av samma lag som spelade mot varandra under hösten, eller av lag helt eller 
delvis från olika C-serier. Resultaten från höstens spel tas ej med till vårens 4-lagsserier, där 
alla lag möter varandra (dvs lag som ev. har mötts under hösten spelar mot varandra igen), så 
att Cner spelar 3 ronder under våren. Sist placerat lag i var och en av de 27 Cner-serierna 
flyttas ner till nästa års distriktsserier. 
(I regioner med många lag och många C-serier kan höstens grupper ha antingen fem eller sex 
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lag – antalet Cner-serier kan alltså eventuellt vara fler än 27, så länge dessa består av fyra lag 
vardera.) 
Hej, 
  
Vi vill framföra några önskemål och förslag till Sveriges Schackförbund från Team Viking – 
Sollentuna/Täby gällande spel i Allsvenskan. 
  
Lokaliteternas utrustning 
  
Spellokalen skall ha tillräckligt med ljus och godtagbar ventilation. Förfriskninglokaler skall 
ej ligga alldeles för långt borta.  
  
  
För att öka besöksfrekvensen på Internet bör partierna sända live och följas upp med en 
kamera. På så sätt kommer det att bli mycket intressantare att följa Allsvenskan. Vi är 
övertygade om att på så sätt kommer dubbla antalet schackspelare besöka webbsidan. 
  
  
En morot är alltid bra! 
  
Svenska professionella landslagsspelare och även övriga i elitserien behöver en morot. Jämför 
schack med övriga sporter! Vad får vinnaren i Allsvenskan.? Är det pengarna eller ett lov om 
att t.ex. få spela i Europacuppen? 
En morot är en psykologiskt viktig sak. 
Varför skall svenska proffs spela i Allsvenskan eller i turneringar i Sverige när de får bättre 
betalt utomlands? 
  
  
En hövlig uppskattning som man kan återge för slit i Allsvenskan på hela året är att belöna 
första 3 lag med pokaler och medaljer som överlämnas av högsta ledningen i 
Schackförbundet. 
  
Med vänliga hälsningar 
Peter Hlawatsch 
 
 
 
Idéförslag från SCT att sänka kostnaderna för elitlagen 
  
Vi behåller nuvarande system. 
Hemmalaget skall betala uppehälle samt förtäring för gästande lag. Kanske får man igång 
sponsring, så kommer utgifterna för klubbar sjunka drastiskt. 
  
Allsvenskan skall spelas vid 3 tillfällen. Schack Sverige skaffar sponsorer t.ex. företag som 
skall stå för logi alt företagare som har möjligheter att dra av moms. 
  
Dela upp lagen i 3 olika distrikt där vinnarna går vidare till finalen. 
 I finalen spelar 5 lag om SM titel i 3 – 4 dagar.T.ex.  
Södra distrikt – 2 lag 
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Mellersta distrikt – 2 lag 
Norra distrikt – 1 lag 
 
 
 
Hej AK och RK, 

 
På ett möte med Rockadens Elitserielag tidigare ikväll fick undertecknad i 

uppdrag att framföra följande önskemål: 
 

1. Vid alla Elitseriematcher ska det användas Staunton 5 pjäser och 
Staunton 5 bräden. 

 
2. Vid alla Elitseriematcher ska det användas godkända 
digitalklockor. 

 
3. Domarna i Elitserien ska vara utbildade på de godkända 

digitalklockorna.  
 

Vid ett antal tillfällen har det förekommit att Elitseriematcher har spelats 
med undermåligt material. Detta medför ett irritationsproblem för spelarna i 

lagen och jag har personligen fått frågan av en släkting som skjutsade mig 
till Västerås för att jag skulle få se på ett sammandrag varför en del spelare 

fick spela på "dåliga spel". 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


