
	  
	  
	  
Protokoll	  –	  TK-‐möte	  9	  juli	  2013,	  Örebro	  
	  
Närvarande:	  Håkan	  Winfridsson	  (ordförande),	  Stellan	  Brynell,	  Tapio	  Tikkanen,	  Håkan	  Jalling	  
(adjungerad),	  Bo	  Nyberg	  (adjungerad	  §3),	  Niklas	  Sidmar	  (adjungerad)	  

	  
§1.	   Mötet	  öppnades	  

§2.	  	  	  	  	   Niklas	  valdes	  till	  protokollförare	  
	  
§	  3.	  	  	  	  	   Speciallottningar	  

a)	  Håkan	  Jalling	  påpekade	  att	  datum	  för	  önskemål	  inför	  den	  allsvenska	  
lottningen	  bör	  läggas	  efter	  att	  den	  preliminära	  lottningen	  är	  fastställd,	  så	  att	  
man	  även	  kan	  få	  med	  specifika	  önskemål	  om	  speciallottningar.	  Frågan	  tas	  upp	  
igen	  för	  beslut	  i	  samband	  med	  att	  nästa	  års	  tävlingsbestämmelser	  fastställs.	  
b)	  Kungstornet	  har	  framfört	  önskemål	  om	  att	  flyttas	  till	  en	  annan	  grupp	  än	  
division	  II:1,	  eftersom	  det	  finns	  vakanser	  i	  lämpliga	  division	  II-‐grupper.	  Det	  
beslutas	  att	  göra	  så	  och	  lotta	  Div	  II:1	  som	  en	  sexlagsgrupp,	  förutsatt	  att	  inga	  
nya	  lag	  anmäler	  intresse	  för	  vakansplatserna	  inom	  kort.	  
c)	  Lottningen	  i	  Div	  II:2	  har	  diskuterats	  med	  Burgsvik-‐Alva	  SK	  som	  skulle	  vilja	  ha	  
sex	  matcher	  i	  Stockholm	  fördelade	  på	  två	  helger.	  Det	  beslutas	  dock	  att	  Bosses	  
förslag	  till	  lottning	  används.	  

	  
§4.	  	  	  	  	   Sammandrag	  2013/14	  

Plats	  för	  första	  sammandraget	  är	  ännu	  inte	  klar,	  eftersom	  det	  verkar	  svårt	  att	  
hitta	  något	  vettigt	  hotellerbjudande	  i	  Stockholm.	  Niklas	  undersöker	  vidare	  och	  
kollar	  också	  om	  Västerås	  kan	  vara	  en	  alternativ	  spelplats.	  
När	  det	  gäller	  slutsammandraget	  krockar	  det	  med	  danska	  ligan.	  Niklas	  kollar	  
med	  Limhamn	  om	  det	  över	  huvud	  taget	  är	  möjligt	  att	  byta	  datum,	  och	  därefter	  
kan	  frågan	  tas	  upp	  igen.	  

	  
§5.	  	  	   LASK-‐rating	  

Regler	  för	  LASK-‐rating	  diskuterades,	  med	  anledning	  av	  e-‐postfrågor	  från	  Håkan	  
Lyngsjö.	  Några	  saker	  konstateras:	  
-‐I	  tävlingar	  med	  blandad	  betänketid	  ska	  partier	  med	  ratinggrundande	  
betänketid	  ratingföras,	  men	  inte	  övriga.	  
-‐Om	  en	  spelare	  är	  medlem	  i	  flera	  klubbar	  är	  det	  huvudklubben	  som	  ansvarar	  
för	  ratingföringen.	  
-‐Utländska	  spelare	  ska	  ratingföras	  för	  de	  partier	  de	  spelar	  i	  Sverige.	  	  
Niklas	  och	  Tapio	  ser	  över	  formuleringarna	  om	  LASK-‐rating	  i	  
tävlingsbestämmelserna.	  



§6.	  	   Eloregistrering	  
Vad	  gäller	  bestämmelser	  för	  Elotävlingar	  har	  Tapio	  sammanställt	  dessa,	  och	  de	  
finns	  nu	  publicerade	  på	  schack.se.	  Det	  fastslås	  också	  att	  SSF	  inte	  tar	  kostnader	  
för	  Eloregistrering	  av	  snabb-‐	  och	  blixtschackstävlingar.	  

§7.	  	  	  	  	   Stormästare	  i	  Mästar-‐Elit	  
Inför	  årets	  SM	  var	  ett	  par	  stormästare	  intresserade	  av	  att	  delta	  med	  villkor,	  
men	  varken	  arrangören	  eller	  SSF	  var	  beredd	  att	  ta	  några	  extra	  kostnader.	  TK	  
diskuterade	  om	  det	  kan	  vara	  aktuellt	  i	  framtiden,	  och	  konstaterade	  dels	  att	  
man	  är	  tveksam	  till	  det,	  dels	  att	  frågan	  i	  så	  fall	  bör	  hanteras	  av	  EK.	  

§8.	  	  	  	  	   Klubbtävlingen	  i	  SM	  
Klubbtävlingen	  i	  SM	  har	  de	  senaste	  åren	  fört	  en	  tynande	  tillvaro.	  Det	  
beslutades	  att	  ta	  bort	  den	  inför	  2014.	  

§9.	  	  	   Sen	  ankomst	  
TK	  beslutade	  att	  till	  nästa	  års	  SM	  ändra	  tiden	  för	  sen	  ankomst	  till	  30	  minuter,	  
samt	  att	  i	  tävlingsbestämmelserna	  rekommendera	  att	  samma	  tid	  används	  även	  
i	  andra	  tävlingar.	  Tapio	  får	  i	  uppdrag	  att	  sammanställa	  övriga	  punkter	  där	  
samordning	  mellan	  de	  större	  svenska	  schacktävlingarna	  kan	  rekommenderas.	  

§10.	   Uttagning	  till	  elitgrupperna	  
Rutinen	  för	  uttagning	  till	  elitgrupperna	  ändras	  till	  nästa	  år	  så	  att	  det	  alltid	  är	  
det	  ratingtal	  som	  är	  aktuellt	  vid	  anmälningstidens	  utgång	  som	  används.	  Detta	  
gäller	  både	  LASK	  och	  Elo.	  

§11.	   Team	  Vikings	  protestärende	  
SK	  Team	  Viking	  har	  hört	  av	  sig	  igen	  med	  förnyade	  protester	  mot	  det	  beslut	  som	  
innebar	  att	  man	  förra	  säsongen	  förlorade	  matchen	  mot	  Västerås	  SK	  efter	  att	  
man	  använt	  en	  otillåten	  spelare.	  
TK	  ser	  ingen	  anledning	  att	  ompröva	  tidigare	  beslut,	  men	  skickar	  ärendet	  vidare	  
till	  styrelsen	  tillsammans	  med	  ett	  förslag	  till	  svar.	  

§12.	  	  	   SM	  2013	  
Tapio	  gav	  en	  kortfattad	  rapport	  från	  SM	  och	  läste	  upp	  den	  domarrapport	  som	  
han	  har	  påbörjat.	  

§13.	   Mötet	  avslutas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________	   	   _____________________________	  
Niklas	  Sidmar,	  sekreterare	   	   	   Justeras:	  Håkan	  Winfridsson,	  ordförande	  

	  


