
 
 

 

Protokoll – TK-möte 31 januari 2013 
 
Närvarande: Anil Surender, Lennart Beijer, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar (adjungerad) 
Frånvarande: Stellan Brynell 

 

§1. Mötet öppnades 

§2. Dagordningen fastställdes enligt Anils förslag, med tillägg av punkt 12 och 13. 

§3. Niklas valdes till protokollförare. 

§4. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§5. SM 2013 
Niklas rapporterar att anmälningar börjat komma in, att hemsidan är i stort sett komplett, och att inbjudan 
kommer i TfS 1/2013. 
Tapio tar upp frågan om hur eventuella särspel ska gå till. TK konstaterar att cupspel gäller, och att om det 
blir tre spelare i särspelet går den särskiljningsmässigt högst placerade spelaren direkt till final. 

§6. SM 2014 
En ansökan har inkommit avseende SM 2014. Visit Södra Dalarna, som var ansvarigt för SM i Falun har sökt 
SM till Borlänge, där konferensanläggningen Galaxen är tänkt spelplats. Enda frågetecknet gäller 
funktionärsfrågan som inte är helt löst. Niklas undersöker intresset hos klubbar och distrikt i Dalarna, och 
om responsen är positiv rekommenderar TK styrelsen att utse Borlänge till SM-ort 2014. 

§7. Återbetalning av startavgift 
TK beslutar att återbetala startavgiften till Schack 78 som lämnat återbud till serien strax före seriestart.  

§8. Nya Fidebestämmelser 
FIDE har publicerat de nya rating- och titelbestämmelserna som börjar gälla från 1 juli 2013. Tapio har 
identifierat några nyheter: 
- Alla spelare måste ha Fide-ID FÖRE tävlingens start. Spelare som kan bli aktuella för spel i Elogrupp i SM 
kommer därför att Fideregistreras i förväg.  
- Alla måste ange sitt Fide-ID vid anmälan till en Elotävling, exempelvis SM. 
- Normer som är tagna före 2005-07-01 måste registreras före 1 juli. Information om detta kommer att 
publiceras på hemsidan och i TfS. 
- Chief Arbiter (eller arrangör) måste rapportera tävlingen till RO inom 1 vecka. 
- Partier måste skickas till Fide för alla som tar en norm. 
- Titelturneringar måste registreras minst en månad före, annars blir det dubbel avgift som straff. Tapio 
försöker få dispens för SM, där vi ju inte vet i förväg hur många grupper som kan Eloregistreras. 

§9. Nya schackregler 
Fide har publicerat nya schackregler som börjar gälla från 1 juli 2013. Ola Winfridsson kommer översätta 
dem till svenska. 

§10. Domaröversyn 
Niklas kollar med SM-arrangören om de vill att Tapio håller i domarkursen inför SM. I övrigt återkommer vi 
till domaröversynen vid kommande möten.  



§11. Fides IO-titel (International Organiser) 
Fides IO-titel diskuteras med anledning av en kommande internetkurs. För tillfället är det inte ett krav att 
arrangörer av rating- eller titelturneringar har denna titel, men det är inte omöjligt att detta förändras i 
framtiden. Vi informerar om seminariet, men gör i dagsläget inga ytterligare ansträngningar för att få 
svenska deltagare. 

§12. Spelprogram i Allsvenskan 2013/14 

Vi fastställer spelprogrammet enligt tidigare utsänt förslag, med noteringen att Elitseriedatumen är 
preliminära och ändringen att Rond 4 flyttas fram en vecka (förutsatt att det är möjligt med hänsyn till 
Flick-SM). 
Det innebär att allsvenskan spelas följande datum nästa säsong: 
26-27/10, 16-17/11, 7-8/12, 18-19/1, 1-2/2, 22-23/2, 15-16/3 samt 7-9/3 (slutsammandrag) 

§13. Protest mot införandet av digitalklockor från Västergötlands SF 
VSF har i en skrivelse till CS protesterat mot kravet på digitalklockor i division II och III. TK anser att beslutet 
bör stå fast, men att vi ska öppna för möjligheten att söka dispens av exempelvis ekonomiska skäl. 

§14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades.  

§15. Nästa möte hålls tisdag 9 april 19.00 via Skype. 

§16. Mötets avslutande 


