
	  
	  
	  
Protokoll	  –	  TK-‐möte	  27	  juni	  2014	  14.00-‐16.00	  
	  
Konserthuset,	  Växjö	  
	  
Närvarande:	  Håkan	  Jalling	  (ordförande),	  Stellan	  Brynell,	  André	  Nilsson,	  Tapio	  Tikkanen,	  Håkan	  
Winfridsson,	  Niklas	  Sidmar	  (adjungerad)	  
	  
§1.	   Mötets	  öppnande	  
	   Mötet	  öppnades.	  

	  
§2.	   Dagordningens	  fastställande	  
	   Dagordningen	  fastställdes	  enligt	  utsänt	  förslag	  efter	  tillägg	  av	  punkt	  5b	  och	  6b.	  

	  
§3.	   Val	  av	  protokollförare	  
	   Niklas	  valdes	  till	  protokollförare	  
	  
§4.	   Föregående	  protokoll	  	  

Föregående	  protokoll	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  

§5.	   Schack-‐SM	  
a)	   Kringarrangemang	  SM	  2014	  
Niklas	  redovisade	  program	  för	  kringaktiviteter	  under	  SM.	  Tisdag-‐fredag	  kommer	  det	  att	  bli	  
seminarier	  på	  förmiddagarna	  och	  föreläsningar	  2-‐3	  av	  kvällarna.	  Dessutom	  planeras	  en	  
blindsimultan	  med	  Axel	  Smith	  i	  centrala	  Borlänge	  lördagen	  12/7.	  	  
b)	   SM	  i	  snabbschack	  för	  veteraner	  
Östersunds	  SS	  utses	  till	  arrangör	  av	  Veteran-‐SM	  i	  snabbschack	  2014.	  

	  
§6.	   SSF:s	  tävlingsbestämmelser	  

a)	   Veteran-‐SM	  
Veterangruppen	  har	  lämnat	  förslag	  på	  ändringar	  av	  formatet	  för	  Veteran-‐SM.	  Förslaget	  innebär	  att	  
Veteran-‐SM	  spelas	  som	  en	  öppen	  Schweizerturnering	  med	  nio	  ronder	  samt	  att	  den	  Allmänna	  
gruppen	  med	  sju	  ronder	  finns	  kvar.	  	  
TK	  beslutar	  i	  enlighet	  med	  Veterangruppens	  förslag.	  Det	  nya	  formatet	  gäller	  från	  och	  med	  SM	  2015	  
och	  kommer	  att	  utvärderas	  hösten	  2015.	  
b)	   Juniorkval	  
TK	  beslutar	  att	  ta	  bort	  Juniorkvalet	  som	  SM-‐klass	  till	  SM	  2015.	  
b)	   Övergångsregler	  
Styrelsen	  beslutade	  i	  enlighet	  med	  TK:s	  förslag	  till	  nya	  övergångsregler,	  med	  tillägget	  att	  målsmans	  
underskrift	  krävs	  vid	  övergångar	  för	  spelare	  under	  18	  år.	  De	  nya	  reglerna	  gäller	  från	  1/9	  och	  
kommer	  att	  finnas	  med	  i	  den	  nya	  versionen	  av	  tävlingsbestämmelserna.	  

c)	   Skrivelse	  från	  Felix	  Nordström	  om	  ratingregler	  
Felix	  Nordström,	  Wasa	  SK,	  anser	  att	  TK:s	  rekommendation	  om	  att	  man	  vid	  beräkning	  av	  LASK-‐rating	  
ska	  använda	  sig	  av	  motståndarens	  Elotal	  plus	  50	  då	  LASK-‐tal	  saknas	  är	  dålig.	  TK	  konstaterar	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  hitta	  någon	  fullständigt	  korrekt	  modell,	  och	  att	  det	  inte	  är	  självklart	  vilket	  som	  är	  den	  
mest	  korrekta	  modellen.	  Detta	  berör	  också	  väldigt	  få	  spelare	  då	  det	  endast	  gäller	  när	  man	  möter	  



spelare	  som	  helt	  saknar	  LASK-‐tal.	  Vi	  bör	  inte	  heller	  lägga	  för	  mycket	  kraft	  på	  detta	  eftersom	  vi	  ändå	  
avser	  att	  gå	  över	  helt	  till	  Elo	  inom	  några	  år. 

§7.	   Allsvenska	  tävlingsbestämmelserna	  
TK	  beslutar	  att	  fastställa	  tävlingsbestämmelserna	  för	  säsongen	  2014/15.	  De	  kommer	  att	  publiceras	  
på	  schack.se	  inom	  kort.	  

	  
§8.	   Allsvenskan	  2014/15	  

a)	   Speciallottningar	  
Håkan	  W	  kommer	  tillsammans	  med	  Bo	  Nyberg	  att	  färdigställa	  alla	  förslag	  till	  speciallottningar	  inom	  
de	  närmaste	  veckorna.	  
b)	   Skrivelse	  från	  Säffle	  SK	  
Säffle	  SK	  är	  missnöjt	  med	  den	  allsvenska	  serieindelningen.	  TK	  har	  förståelse	  för	  synpunkterna	  men	  
konstaterar	  att	  det	  inte	  går	  att	  tillgodose	  Säffles	  önskemål	  utan	  att	  samtidigt	  försämra	  för	  andra	  
lag.	  Att	  öka	  antalet	  ronder	  till	  nio	  bedöms	  inte	  som	  ett	  realistiskt	  alternativ	  i	  grupper	  med	  stora	  
avstånd,	  då	  det	  skulle	  innebära	  ökat	  resande	  för	  samtliga	  lag	  i	  gruppen.*	  

	   c)	   Skrivelse	  från	  Motala	  SS	  
Motala	  SS	  har	  liknande	  åsikter	  som	  Säffle	  och	  önskar	  också	  att	  man	  utökar	  antalet	  lag	  i	  en	  division	  
II-‐grupp	  för	  att	  ge	  plats	  åt	  dem.	  Samma	  resonemang	  som	  ovan	  gäller	  även	  här.*	  
	  
*Efter	  mötet	  har	  lottningen	  ändrats	  på	  grund	  av	  ett	  avhopp	  i	  en	  av	  Göteborgsgrupperna.	  Båda	  
klubbarnas	  önskemål	  har	  därmed	  kunnat	  tillgodoses	  utan	  att	  ändra	  gruppstorlek	  eller	  lottningen	  för	  
andra	  lag.	  
	  

§9.	   GP-‐serien	  
De	  sex	  deltävlingarna	  i	  GP-‐serien	  är	  klara	  och	  information	  har	  gått	  ut	  bland	  annat	  genom	  schack.se	  
och	  annons	  i	  TfS	  2.	  SSF	  har	  genom	  Carl	  Fredrik	  Johansson	  lämnat	  in	  ansökan	  om	  bidrag	  till	  
Schackakademien.	  
Niklas	  lägger	  upp	  Västerås	  Open	  i	  medlemssystemet	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  göra	  webbanmälan.	  
	  

§10.	   Domarfrågor	  
a)	   OS	  i	  Tromsø	  
Arrangören	  tog	  ut	  sju	  svenska	  domare	  bland	  de	  tio	  namn	  som	  SSF	  presenterat.	  

	   b)	   Tävlingsregler	  
De	  nya	  tävlingsreglerna	  har	  översatts	  av	  Ola	  Winfridsson	  och	  redigerats	  av	  Tapio	  Tikkanen.	  De	  
börjar	  gälla	  1/7	  och	  kommer	  att	  publiceras	  på	  schack.se	  inom	  kort.	  
c)	   Rapport	  från	  rating	  officer	  
Rating	  officerens	  rapport	  lades	  till	  handlingarna.	  

	   d)	   Övergång	  till	  Elo	  
Håkan	  J	  tar	  fram	  ett	  förslag	  till	  plan	  för	  övergång	  till	  Elo.	  

	   e)	   Övrigt	  
-‐TK	  beslutar	  att	  skärpa	  reglerna	  för	  anmälning	  av	  Eloregistrerade	  turneringen	  så	  att	  anmälan	  för	  
titelturnering	  ska	  göras	  minst	  fem	  veckor	  före	  första	  ronden	  och	  anmälan	  för	  annan	  Eloturnering	  
ska	  göras	  minst	  två	  veckor	  före	  första	  ronden.	  
Arrangören	  blir	  dessutom	  skyldig	  att	  kontrollera	  att	  registrering	  har	  skett	  för	  att	  minska	  risken	  för	  
misstag.	  
Niklas	  undersöker	  möjligheten	  att	  ta	  fram	  ett	  webbformulär	  för	  anmälning	  av	  Eloregistrerad	  
turnering.	  
-‐TK	  beslutar	  att	  SSF	  betalar	  arvode,	  traktamente	  och	  resa	  för	  en	  domare	  under	  Svenska	  Cupen	  i	  
Linköping.	  
	  

	  
§11.	   E-‐postbeslut	  

a) Dispenser	  från	  gamla	  övergångsregler	  



Beslut	  om	  att	  fram	  tills	  de	  nya	  reglerna	  börjar	  gälla	  godkänna	  övergångar	  omedelbart	  i	  de	  fall	  den	  
gamla	  klubben	  har	  skrivit	  under	  övergångsanmälan	  fastställs.	  
	  

§12.	   Övriga	  frågor	  
	   Inga	  övriga	  frågor	  förelåg.	  
	  
§13.	   Nästa	  möte	  
	  	   Tid	  för	  nästa	  möte	  bestäms	  efter	  kongressen.	  

	  
§14.	   Mötets	  avslutande	  
	   Mötet	  avslutades.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________	   	   _____________________________	  
Niklas	  Sidmar,	  sekreterare	  	   	   Justeras:	  Håkan	  Jalling,	  ordförande	  
	  


