Protokoll SSF:s Tävlingskommitté

2007-09-08 09.30-12.00 på Engelska skolan i Stockholm
Närvarande:
Björn Ansner
Mats Eriksson
Adriana Krzymowska
Håkan Winfridsson
Sven-Olof Andersson
§ 1 Ordförande Björn Ansner hälsade oss välkomna till Stockholm och förklarade mötet för öppnat..
§ 2 Håkan Winfridsson valdes till mötessekreterare.
§ 3 Föregående mötes protokoll från den 29/7 var ej färdigt.
§ 4 Dagordningen godkändes.
§5
a) En dispensansökan för kadett- och juniorallsvenskan från SK 33 i Enköping förelåg och mötet beviljade
denna.
b) Adriana informerade om juniorallsvenskan som spelas i Stockholm den 23-25 november
c)

Kadettallsvenskan diskuterades ingående och en handlingsplan för tävlingens fortlevnad med bla inbjudan
klar till Skol-SM, riktade utskick till ungdomsklubbar och även telefonkontakt.
Håkan åker även till Skol-SM i Linköping för att lobba för tävlingen.

§6
a) TK beslutade rikta ett tack till Peter Hlawatsch för att han arrangerade SCT i Täby med väldigt fina priser.
Ett brev från Tiger Hillarp Persson ledde till att vi i framtiden ska verka för att stora turneringar inte krockar
med varandra.
b) Närmast förestående är Junior-VM i Armenien dit Victor Nithander är uttagen och sedan även UngdomsVM i Turkiet dit Erik Blomqvist, Lucas Wickström, Nils Grandelius och Inna Agrest är uttagna och åker på
SSF:s bekostnad. På egen bekostnad åker Eric Vaarala.
c)

En turnering med 7 eller 8 lag kommer att hållas i Narva, Estland 7-13 oktober med 5 pojkar och 5 flickor i
åldersklasserna 10, 12, 14, 16 och 18 år och vi hoppas kunna sända ett lag dit. I månadsskiftet
november/december spelas 4-nationers i Oslo dit vi också ska skicka ett lag.

d) World Cup spelas i Sibirien i slutet av november och dit är Emanuel Berg är kvalificerad.
§ 7 Sven-Olof informerade om vilka som tagits ut till respektive veteranmästerskap och att man hoppas få ihop
minst ett lag till Lag-EM i Dresden som spelas i februari 2008.
§ 8 Frågan om TK:s roll i SSF:s handlingsprogram 2012 bordlades.
§ 9 Arvodesutredningen bordlades.
§ 10 Under övriga frågor togs bl a upp ev bidrag till särskilt lovande spelare, att Anil Surender skulle tillsändas
de senaste årens CS-rapporter.
§ 11 Björn tackade för alla närvarande och avslutade mötet.

Håkan Winfridsson

Björn Ansner

