
 
 
 

Protokoll – TK-möte 17 mars 2015 15.00-21.00 
Västerås SK:s klubblokal samt Växhuset i Västerås 
 

Närvarande: Håkan Jalling, Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar 
(adjungerad) 
 
§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 
 

§2. Dagordningens fastställande 
 Dagordningen fastställdes. 

 
§3. Val av protokollförare 

Niklas valdes till protokollförare. 

 
§4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 

§5. Schack-SM 
a) SM 2016 
Niklas och Lucas Wickström har besökt Uppsala och tittat på spellokalen. Lokalerna i Uppsala 
Konsert & Kongress ser mycket bra ut och förberedelserna för arrangemanget går enligt plan. 
Arrangören kommer bland annat att ordna en hel del kringarrangemang under förmiddagar 
och kvällar, som visning av schackfilmer, Chock-SM och problemtävling. 
inbjudan är publicerad på webben och i TfS nummer 1. 
TK planerar precis som de senaste åren att arrangera en Elodomarkurs en förmiddag under 
veckan. 

 b) SM 2017 
 Håkan J och Niklas kontaktar arrangören för ett nytt avstämningsmöte före sommaren. 
 c) SM 2018 och framåt 
 Vi planerar att under våren ta fram ett enklare informationsmaterial om SM-veckan och 

skicka ut detta till kommuner/evenemangsbolag där det kan vara intressant för oss att 
arrangera SM. Dessutom är förstås de organisationer som tidigare visat intresse för 
arrangemanget fortsatt aktuella. 

 
§6. SSF:s tävlingsbestämmelser 
 SSF tävlingsbestämmelser gicks igenom och TK diskuterade de ändringar som behöver göras 

med anledning av den redan beslutade övergången till Elo samt ändringen av definitionen av 
svensk spelare, som införts redan den här säsongen. Utöver detta beslutades att det från 1 
september inte är möjligt att arrangera sanktionerade turneringar med spelare av olika 
klasstillhörighet i samma grupp. Dessutom diskuterades en del mindre ändringar och 
korrigeringar. Niklas tar fram ett förslag till nya tävlingsbestämmelser som ska börja gälla 
från 1 september. 
TK konstaterade också att det vore önskvärt med ett samlat dokument för alla SSF:s tävlingar 



istället för att varje tävlings regler och bestämmelser hanteras helt isolerat, utan hänsyn till 
helheten. TK har tagit upp diskussioner om detta med UTK och kommer att föreslå en sådan 
ändring till styrelsen.  

 
§7. Övergång till Elo 
 Vi får en hel del frågor angående övergången till Elo, inte minst när det gäller hur spelare 

utan Elotal ska behandlas. I Allsvenskan är det redan klart att spelare utan Elo kommer att 
betraktas som orankade och placeras efter alla spelare med Elo i spelarregistreringen. 
Detaljer om hur detta kommer att fungera i praktiken kommer att finnas i 
tävlingsbestämmelserna. 
Generellt ansåg TK att spelare utan Elo inte bör kunna delta i ratinggrupper, tävlingar med 
ratingbegränsning, etc, men viss anpassning får göras beroende på vad det är för tävling. 

 Niklas ser till att Elosidorna på schack.se uppdateras med mer detaljerad information om vad 
som gäller i olika sammanhang efter 1/9. 

 
§8. Allsvenskan 2016/17 

a)  Allsvenska tävlingsbestämmelserna 
 De allsvenska tävlingsbestämmelserna gicks igenom och en del mindre förändringar och 

korrigeringar diskuterades. Utöver dessa har styrelsen i sin budget för 2016 beslutat om 
höjda startavgifter. 
Niklas tar fram ett förslag till nya tävlingsbestämmelser, som kommer att publiceras som en 
del av SSF:s övergripande tävlingsbestämmelser. 
b) Sammandrag 2016/17 
Inga intresseanmälningar för nästa säsongs sammandrag finns för närvarande, men vi 
avvaktar ytterligare några veckor innan vi börjar söka aktivt.  

 c) Utveckling av Elitserien 
Möjligheten att på sikt utveckla Elitserien och kanske också Superettan, för att underlätta 
marknadsföring av tävlingen och höja intresset i Schacksverige, diskuterades. Håkan gick 
igenom några idéer, som en tydligare Elitserieportal på schack.se med livesändning av alla 
matcher, spelarpresentationer och annan information samlad på ett ställe. 

 TK beslutade att gå vidare med diskussionerna, och be klubbarna att komma med synpunkter 
och utvecklingsidéer. 

 
§9. GP-serien 

a) Spelprogram 2016/17 
 Håkan J har påbörjat diskussioner med några av de aktuella arrangörerna om nästa års 

spelprogram och räknar med att detta snart är klart att offentliggöras. 
b) Regler och bestämmelser 
Malmö Open skiljer sig fortfarande från de övriga tävlingar på några områden, och Håkan J 
diskuterar vidare med dem hur detta ska hanteras inför nästa säsong. 

 TK beslutade att spelare utan Elo inte kan delta i någon ratinggrupp i GP-sammanställningen, 
men att de som får Elo under säsongen då går in i den ratinggrupp som de då tillhör, och 
därefter får räkna sina resultat. 
Detsamma gäller för deltagande i Lilla Grand Prix. Däremot kan barn som saknar Eloranking 
söka dispens för att delta i Lilla Grand Prix redan från första deltävlingen. 

 
§10. SM-tävlingar utanför SM-veckan 

De tävlingar som har arrangerats på senare år är SM-tävlingar i snabbschack för veteraner, 
damer samt en öppen klass. 
TK beslutar att dessa tävlingar ska specificeras i Tävlingsbestämmelser som tävlingar man kan 
ansöka om att få arrangera. 
 



§11. Domarfrågor 
a) Domarkurser 
För Elodomarkurser som arrangerats av klubbar och disttrikt har vi tagit delar av kostnaden 
då kurserna har varit öppna för deltagare från hela landet. TK beslutade att vi i fortsättningen 
står för föreläsarkostnaden vid sådana kurser. 

 b) Svensk tävlingsstandard 
TK beslutade om några mindre ändringar av svensk tävlingsstandard och Tapio och Niklas ser 
till att dessa ändringar förs i texten. 
c) Övriga domarfrågor 
Tapio rapporterade att vi idag har åtta aktiva IA i Sverige samt två 2 FA och 2 ansökningar till 
FA-domare. Dessutom finns för närvarande 169 Fideregistrerade Elodomare. 

 
§12. Jubileum 2017 

Läget när det gäller turneringar under jubileumsåret diskuterades kort. Håkan J återkommer 
när planerna har konkretiserats. 
 

§13. Övriga frågor 
I samband med ett överklagat TK-beslut har frågan om en jourhavande domare under de 
allsvenska ronderna diskuterats. TK-anser inte att det är rimligt att avsätta resurser till detta 
för närvarande. 

 
§14. Nästa möte 

 Vi planerar att ha ytterligare ett möte under våren, troligtvis ett Skypemöte. Håkan J 
återkommer med förslag på tid för detta. 
 

§15. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 

 
_____________________________  _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare  Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 


