Protokoll från SSF:s Tävlingskommitté.
2006-01-02 på Hotell Contentinal i Stockholm
Närvarande: 09.45-13.00
Björn Ansner
Mats Eriksson
Håkan Winfridsson
Kent Vänman
Sven-Olof Andersson (delvis)

16.00-18.00
Björn Ansner
Mats Eriksson
Håkan Winfridsson
Adriana Krzymowska

§ 1 Björn Ansner förklade mötet för öppnat och hälsade Kent Vänman välkommen på sin första dag som
kanslichef och Håkan Winfridsson som ny TK-ledamot, samt tackade Jonas Burman och Tapio Tikkanen för
deras tid i TK.
§ 2 Håkan Winfridsson valdes till mötessekreterare
§ 3 Dagordningen godkändes
§ 4 a) Björn Ansner presenterade TKs verksamhet för de Kent och Håkan
b) En diskussion omarbetsfördelningen TK/Kansliet fördes där Kent meddelade att resor bör kunna skötas av
kansliet(flyg i första hand) för att få ner kostnaderna för dessa. Även vilka andra tjänster kansliet skulle kunna
tillhandahålla fördes.
§ 5 a) 9-11/12 spelades en pojklandskamp i Lund mellan Sverige A och B,Norge och Danmark som vanns
dubbelt av Sverige.
En flicklandskamp spelades 1-3/10 i Tyskland med 6 lag från Polen, Sverige, Ryssland, Tyskland, Norge och ett
lokalt tyskt lag.och trots en kommunikationsmiss lyckades Sverige samla ihop ett lag som gjorde ett ok reultat
med tanke på den korta varsel som blev
b) Mats redovisade en resultatlista från Manhem Open som vanns av Nicolaj Zadruzny efter en hård kamp med
Erik Blomqvist båda Sk Rockaden, Stockholm. Kadettallsvenskan spelades i Skara med SK Rockaden som
segrare och i juniorallsvenskan som spelades i Stockholm vann också SK Rockaden.
c)Björn presenterade ett preliminärt OS-lag för övriga TK-ledamöter. 17-24/2 kommer Lag-EM för veteraner att
genomföras i Dresden, Tyskland och Sverige kommer att skicka två lag med 5 spelare i varje.
§ 6 TKs budget fastställdes.
§ 7 Arbetsfördelningen inom TK fastställdes och Adriana fick Talangjakten och juniorallsvenskan på sin lott och
Håkan fick kadettallsvenskan, senare har dock beslutats att talangjakten ska överföras till Skolkommittén.
§ 8 Under övriga frågor togs de olika mästerskapen under året upp och diskuterades, Junior-VM och Individuella
EM går i Turkiet, OS i Torino, Italien, Junior-EM i Serbien & Montenegro och Dam-VM i Ekaterinburg,
Ryssland där Pia Cramling planerar att spela.
§ 9 Björn tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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