
 
 

Protokoll – TK-möte 13 september 2012 
 

Närvarande Anil Surender, ordförande 
  Lennart Beijer 
  Stellan Brynell 
  Tapio Tikkanen 
  Håkan Winfridsson 
  Niklas Sidmar, adjungerad 

Tid och plats 13 september kl 19.00-22.00 via Skype 

 

§1. Mötets öppnande 

Anil hälsade alla välkomna efter visst teknikstrul och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg av §7 (SM 2014 och framöver), §13a (FIDE-kongressen), §14 (Rapport 
från CS) och §15a (Övergång till Elotal). 

 

§3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Noterades att protokollet, i avvaktan på en 
mindre korrigering, ännu inte publicerats på SSF:s hemsida. 

Beslut: Att Niklas korrigerar protokollet och publicerar det på hemsidan. 

 

§4. Genomgång av TK:s ansvarsområden och bemanning 

Kommitténs ansvarsområden är följande: 

• SM (med undantag för SM-gruppen som hanteras av EK) – hanteras huvudsakligen av Niklas 
• Allsvenska serien – hanteras huvudsakligen av Niklas och Håkan (domaruttagningar och 

partiinmatning), speciallottningar sköts av Bo Nyberg, Uppsala 
• Regel- och domarfrågor, inklusive Eloregistreringar – hanteras huvudsakligen av Tapio 

Anil påpekade att det inte var optimalt att han satt som ordförande i TK, men att det skulle ses som en 
temporär lösning. 

 

§5. SM 2012 

Niklas rapporterade från SM 2012. Upplägget med ett samarbete SSF, Visit Falun Borlänge (numera Visit 
Södra Dalarna) och Dalarnas SF funkade väldigt bra. Kan vara en modell att överväga för framtiden, speciellt 
när vi har svårt att hitta villiga arrangörer. Fanns lite småsaker som kunde förbättrats: Lite för få 
funktionärer samt lite för långt till kaffet. Men överlag ett bra arrangemang. 



 

a. Särspelet 

Tapio redogjorde för SM-särspelet. Tanken var att samtliga platser skulle avgöras genom särspelet och de 
fyra spelarna blev också informerade om detta. Betänketiden valdes med hänsyn till praktiska faktorer 
(hemresor med tåg). TK konstaterade att reglerna i tävlingsbestämmelserna dels var onödigt detaljerade 
gällande betänketiden och dels lite oklara gällande särskiljningen av övriga platser. Synpunkter kring den 
praktiska hanteringen har också kommit från EK som borde tas i beaktande. 

Beslut: Att vi efter diskussion med EK justerar tävlingsbestämmelserna gällande särspelet samt ser över de 
praktiska rutinerna till SM 2013. 

 

b. Domarrapport 

Domarrapporten från Mats Sjödin, SM-överledare, samt Tapios kommentarer till denna gicks igenom. Ett 
antal personer lämnade walk over under tävlingen och TK beslöt att inhämta spelarnas synpunkter i de mer 
tveksamma fallen. 

Beslut: Att Niklas tillskriver de walk over-fall vi bedömer som tveksamma innan beslut om åtgärder fattas. 

Övriga synpunkter som diskuterades: 

• Starttiden för Junior-SM, Veteran-SM och Mästarelit, borde den vara samma som för SM-gruppen? 
TK såg ingen anledning att göra någon ändring. 

• Vem som är ansvarig för domarrapporten. TK ansåg att överdomaren är ansvarig för slutrapporten 
men att tävlingsledaren ska ge info om vilka spelare som lämnat walk over, brutit tävlingen, etc 
löpande under tävlingens gång. Underlättar också om den domare som TK utser är överdomare. 

• Domare i särspelet. Det funkade bra i år, men kunde blivit känsligt om det gått hela vägen till ett 
Harmageddon-parti med Hans Tikkanen som en av parterna. 

• Kommentatorrummet var inte tillräckligt avskilt från spelarna. Mycket beroende av lokalens 
utformning, svårt att påverka. 

Beslut: Att domaren som TK utser till SM också ska vara överdomare för SM-tävlingarna. 

 

§6. SM 2013 

Niklas har deltagit i ett par möten med Örebro. De har kommit igång bra och har många personer 
involverade i organisation. Nästa möte är i början av oktober. 

TK diskuterade ett antal ändringsförslag som inkommit: 

• Begäran från Örebro att lägga in ett blixt-SM på torsdagen kl 10-15, ordinarie rondstart senareläggs 
då till kl 17. TK var positivt inställda till att blixt-SM arrangeras men såg gärna att starttiden ändras 
så lite som möjligt.  

• Förslag från Örebro att klass M delas upp i två grupper, en 7-ronders och en 9-ronders. Vinnaren av 
varje grupp går upp till Mästar-Elit. SSF har nyligen beslutat att fr.o.m. 2013 ska klass M spelas i 9 
ronder (på 7 dagar). TK tyckte dock inte det fanns tillräckligt spelarunderlag för att dela upp 
Mästarklassen i två grupper.  

• Förslag från Mats Sjödin att en yngre miniorklass inrättas (knatteklass?) för spelare födda 2002 och 
senare. Detta har diskuterats med Örebro och deras förslag är att den spelas över 12 ronder 
(dubbelronder varje dag söndag-torsdag) med entimmespartier. TK var positivt inställda till en 
knatteklass, dock med åldersgräns 2003 och senare. De exakta formerna för tävlingen behöver dock 
tänkas igenom mer. Borde kanske ha ännu kortare partier (30 minuters?) över färre antal dagar. 

• Införandet av en dam-SM grupp med 10 spelare. Detta har föreslagits ett flertal gånger samt även 
diskuterats kort vid senaste CS-mötet. Förslaget har inte kommit från Örebro men de behöver ett 
beslut för att kunna ta med informationen i SM-inbjudan. TK ansåg att denna fråga borde utredas 



av SSF:s damgrupp men att introduktionen bör vänta till SM 2014 om inte beslut kan fattas vid 
nästa CS-möte (i mitten av november). 

Beslut: Att Niklas tar med sig TK:s synpunkter för fortsatta diskussioner med Örebro. Om något behöver 
fastställas av styrelsen bör vi har ett färdigt förslag i slutet av oktober för att passa till nästa styrelsemöte. 

 

§7. SM 2014 och framöver 

Ingen arrangör har visat intresse för SM 2014. Det är troligen arbetsbördan som skrämmer många 
potentiella arrangörer och vi borde därför se över ansvarsfördelningen mellan SSF och den lokala 
arrangören. Upplägget från årets SM kan vara en väg framåt, dvs att SSF tar mer ansvar för de tyngre 
arrangörsposterna i utbyte mot en del av vinsten. 

Beslut: Att Niklas och Anil får i uppdrag att fundera på hur vi kan ändra ansvarsfördelningen för att locka 
arrangörer till kommande års tävlingar. 

 

§8. Allsvenskan 2012-13 

a. Blankett för laguppställning 

Håkan redovisade blanketten han tagit fram för att lämna in laguppställningar till Elitserien (alla ronder) och 
Superettan (enbart sammandragen). Skälet för att ta fram blanketten var att undvika stressmomentet för 
domaren att fylla i alla matchlistorna innan rondstart, speciellt vid sammandragen. 

Beslut: Att Håkan gör nödvändiga småjusteringar till blanketten och därefter skickar den till Niklas för 
publicering på SSF:s hemsida och distribution till samtliga lagledare och domare i Elitserien och Superettan. 

 

b. Lottningsprotest 

Schack 78 har protesterat mot att man får spela årets match mot Östersunds SS på neutral plan (Bollnäs), 
trots att man enligt principen om ”varannan hemma/varannan borta” borde ha haft hemmamatch i år. Bo 
Nyberg som utfört lottningen har också lämnat sina synpunkter. 

Beslut: Att avslå Schack 78:s protest. TK konstaterar att det tyvärr inte alltid går att få ett helt rättvist 
spelschema för samtliga lag varje år. Eftersom hela gruppens spelschema har gjorts utifrån nuvarande 
matchplanering skulle en enskild ändring leda till att hela lottningen bör göras om, och vi anser att man bör 
vara mycket restriktiv med att ändra i det definitiva spelprogram som offentliggörs i augusti.  I den mån 
något lag drabbas särskilt hårt ett enskilt år tar vi däremot hänsyn till det kommande år så att det jämnar ut 
sig på lång sikt. 

 

§9. Betänketid i Allsvenskan 

Det finns ett principbeslut om att införa en betänketid med tilläggstid i samtliga divisioner i Allsvenskan, 
men det har saknats en tidsplan för när detta ska införas. I nuläget har vi tilläggstid i Elitserien och 
Superettan. TK ansåg att det var rimligt att ge klubbarna ett års förvarning för att köpa in digitalklockor och 
att en tidsplan borde fastställas och kommuniceras. 

Beslut: 
- Att införa tilläggstid i div I och div II säsongen 2013-14, samt i div III säsongen 2014-15. 
- Att informera klubbar och distrikt om denna tidsplan innan årets allsvenska säsong startat. 
 

§10. Snabbschacks-SM damer 2013 

Solna SS har ansökt om att få arrangera snabbschacks-SM för damer 6 januari 2013 och har begärt stöd från 
SSF för domarkostnaden. 



Beslut: Att tilldela Solna SS snabbschacks-SM för damer 2013 samt att SSF står för domarkostnaden. Håkan 
sköter tillsättningen av domare och stämmer av med Solna. 

 

§11. Incident vid snabbschacks-SM för veteraner 2012 

Den berörda spelaren har inkommit med sina synpunkter på händelseförloppet. 

Beslut: Att tilldela spelaren i fråga en varning pga störande av övriga spelare. Niklas informerar spelaren 
och Stockholms SF om beslutet. 

 

§12. Svenska Cupen 

Svenska Cupen spelades 7-9 september i Linköping. 25 lag deltog, med SK Rockaden som slutsegrare. Efter 
ett sent återbud pga sjukdom kunde Stephan Lindberg hoppa in som domare med kort varsel. Turneringen 
flöt på bra utan någre större incidenter och uppskattades av deltagarna. Linköping räknar med en 
fortsättning nästa år och hoppas på åtminstone 10 lag till. Vi borde dock se över reglerna för vilka 
lagformationer som är tillåtna, då det fanns motstridig information om detta. 

 

§13. Regel- och domarfrågor 

a. FIDE-kongressen 

Anil rapporterade kort från den nyligen avslutade FIDE-kongressen och kommer att skicka ut mer info 
mailledes. Nya schackregler kommer att börja gälla 1 juli 2013 som ett resultat av den regelöversyn som 
görs vart fjärde år. Noterbart är att det inte längre kommer att vara obligatoriskt med förlust vid 
mobilsignal. 

 

b. Domarlicensavgifter FIDE 

FIDE kommer att införa licensavgifter för domare från 1 januari 2013. För att en tävling ska Eloregistreras 
efter detta datum krävs att domaren är licensierad. Tapio redovisade sitt förslag på vilka domare vi skulle 
betala för, inklusive ett antal nationella domare. 

Beslut: Att fastställa Tapios rekommendation och gå ut med information om hur vi tänker agera. 

 

c. Rapport från Rating Officern 

Tapio presenterade sin rapport över turneringar som rapporterats till FIDE och de titlar som hanterats 
under perioden januari – september 2012. 

 

§14. Rapport från CS 

Anil rapporterade kort från senaste CS-mötet. 

  

§15. Övriga frågor 

a. Övergång till Elotal 

Punkten bordlades till nästa möte pga tidsbrist. 

 

§16. Nästa möte 

Nästa möte blir torsdag 8 november kl 19.00 via Skype. 



 

§17. Mötets avslutande 

Anil tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat. 


