
 
 
 

Protokoll – TK-möte 13 juli 08.30 
 
Selma Spa, Sunne 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordf), Stellan Brynell, André Nilsson, Tapio Tikkkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar 
(adjungerad) 

 
§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 
 

§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag, efter tillägg av §5. 

 
§3. Val av protokollförare 

Niklas valdes till protokollförare. 
 
§4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 

§5. E-postbeslut 
a) Arboga har tilldelats Snabbschacks-SM för veteraner som spelas 19-20 september. 

 
§6. Schack-SM 2015 
   a) Niklas rapporterade kortfattat från årets SM, som hittills har fungerat väl, bland 

annat tack vare en bra funktionärsstab. TK konstaterar att det nuvarande formatet, som nu 
börjar hitta sin form, har blivit lyckat. 

 b) TK beslutar att en utvärdering av det nuvarande klassystemet ska göras separat efter SM. 
 
§7. Schack-SM 2016 

a) Arrangören har föreslagit höjda startavgifter, och TK beslutar att godkänna förslaget med  
några  tillägg. I de flesta klasser kommer startavgifterna att höjas med 50 kr medan  
Mästarklassen likställs med övriga niodagarstävlingar, och i Schackfyranmästaren blir  
startavgiften 200 kr.  

b) Vad gäller spelprogrammet har arrangören föreslagit att man inför förmiddagsgrupper i Klass 
I-IV och Veteran Allmän, samt att SM-gruppen tidigareläggs en dag för att möjliggöra 
prisutdelning innan spelarna i övriga klasser reser hem. TK beslutar att avslå dessa förslag. 

c) Uppsala har också föreslagit att GP-vinnaren får en plats i SM-gruppen, samt att man  
återinför ordningen att J-SM-vinnaren får en plats i SM-gruppen. 
TK beslutar att bifalla det senare förslaget så att J-SM-vinnaren 2016 kvalificerar sig till SM-
gruppen 2017. Däremot kommer inte Grand Prix-serien att vara kvalificerande till SM-
gruppen. 
Håkan J deltog inte i diskussion och beslut angående J-SM-vinnarens plats i SM-gruppen. 

 
 
§8. Övergång till Elo 

Håkan J berättade om den planerade övergången till Elo på kongressen. Vi fortsätter att följa 



beslutet från 2011 om en övergång till Elo inom fem år och kommer att tillämpa övergångsregler 
under den kommande säsongen för att därefter sluta att använda LASK på nationell nivå från 
hösten 2016. 
Under säsongen 2015/16 kommer Elo att användas i första hand och LASK endast om Elo saknas. 

 
§9. SSF:s tävlingsbestämmelser 

TK beslutar att ändra definitionen av utländsk spelare i Tävlingsbestämmelserna. För att räknas som 
svensk spelare ska man i fortsättningen antingen vara registrerad som svensk hos Fide eller vara 
svensk medborgare. Regeln om folkbokföring på en svensk adress tas bort helt. 

 
§10. Allsvenska tävlingsbestämmelserna 

a) Elo-anpassning 
Under den kommande säsongen används Elo i första hand och LASK om Elo saknas. Detta gäller 
såväl placering inom laget, som mellan flera lag från samma klubb. 
b) Övrigt 
I övrigt ändras Tävlingsbestämmelserna enligt tidigare utskickat förslag, och de publiceras så snart 
som möjligt efter SM. 

 
§11. Allsvenskan 2015/16 

Lottningen till division I-serierna är publicerad, och övriga serier kommer att vara klara inom ett par 
veckor. 
 

§12. GP-serien 
I augusti inleds den kommande GP-serien med Cellavision Chess Cup i Lund. Arrangerande LASK har 
varit mycket aktiva och det ser ut att bli en utmärkt start på säsongen med över 200 deltagare. TK 
beslutar att såväl gamla arrangörer som nya intressenter ska meddela senast vid årsskiftet om man 
önskar vara med även säsongen 2016/17. 
 

§13. Domarfrågor 
a) En FA-kurs kommer att arrangeras i anslutning till Rilton Cup, förutsatt att vi hittar en  

  kursledare.  
 b) Uttagning av årets domare till Elitserien och Superettan pågår. 
 
§14. GM-turnering Täby 

Nyligen arrangerades en normtävling i Täby, där arrangören angav en domare som ansvarig, trots 
att denna inte varit på plats hela tävlingen. I värsta fall kan den GM-norm som togs under tävlingen 
vara i fara, liksom tävlingens status som Eloregistrerad. TK kommer via Tapio att rapportera öppet 
till Fide exakt vad som har hänt. Tapio kommer också att träffa turneringsledningen för att klargöra 
att  SSF ser allvarligt på det inträffade. 

 
§15. Övriga frågor 
 Styrelsen har utsett Tapio till domarbas i svenskt schack, med övergripande ansvar för domarfrågor. 
 
§16. Nästa möte 
 Håkan J återkommer om tid för nästa möte, eventuellt i samband med Västerås Open i september. 
 
§17. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare   Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 
 


