
 
 
 
Protokoll – TK-möte 17 mars 2018 09.00-12.00 
Scandic Foresta, Stockholm 
 
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridsson, Niklas Sidmar 
(adjungerad), Mats Sjödin (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. E-postbeslut 

a) Spelorter 
   Kadettallsvenskan norra kval spelas i Stockholm och Kadettallsvenskans final  

 i Norrköping. Sedan tidigare är det bestämt att det södra kvalet spelas i Göteborg.  
Skol-SM  2018 har förlagts till Lidköping och Juniorallsvenskan 2018 till Malmö. 

 
§6. Schack-SM 

a) Ronneby 2018 
  Planering inför sommarens SM fortgår. Några frågetecken finns fortfarande  

   kring tekniken och kring grupplogin. Ett möte med hotellet i Ronneby är  
   planerat under våren. 
 b) 2019 
   Två huvudkandidater finns till SM 2019. Håkan J och Mats fortsätter 
   diskussionerna med dessa. 
 
§7. SSF:s tävlingsbestämmelser 

Några tänkbara ändringar till nästa säsongs tävlingsbestämmelser diskuteras: 
-Tre divisioner i Juniorallsvenskan skulle innebära fler jämna matcher samt möjlighet att spela 
långpartier även i division II. TK är positiv till idén och ett konkret förslag tas farm till nästa möte. 
-Håkan W jobbar vidare med utredningen av förra årets kongressmotion om div III i Norrland. 

 -En spelande domare bör kunna stanna sin egen klocka för att göra ett ingripande i ett annat parti. 
 -Betänketiden i Flick-SM:s mellanstadieklass ändrades till i år och responsen har varit övervägande 

positiv. 
 -Svensk särskiljning räknar frirond som noll poäng vad gäller kvalitetspoäng, vilket inte gäller 

internationellt. Det kan vara aktuellt att ändra detta. 
 -Det kan vara dags att gå över till att använda snabbschacks-Elo som grund för lottning, 

laguppställningar etc i tävlingar där snabbschacksbetänketid används. 
 



§8. Allsvenskan 
a)  Sammandrag 2018/19 
 Sammandragen nästa säsong spelas 16-18/11 och 29-31/3. Mats undersöker  

   lämpliga spelorter. 
 b) Förslag från Örebro 
   TK har fått ett förslag från Örebro SS om att ändra kvalificeringen till  
   Superettan så att fyra lag åker ur och alla division ett-segrare flyttas upp.  
   Eftersom vi har haft ett sådant system tidigare, och erfarenheterna är  
   övervägande negativa ser TK ingen anledning att ändra nuvarande regler. 
 c) Lagledarträff 
   En lagledarträff i samband med första sammandraget nästa säsong planeras. 
   Bland annat ska visioner för att utveckla Elitserien, exempelvis möjligheten  
   att på sikt kunna ha livesändning från alla matcher, att diskuteras. 
 
§9. Ungdomstävlingar 
 Flick-SM har spelats i Västerås med bra deltagande. Försöket med en gemensam aktivitet på 

lördagskvällen blev mycket lyckat. 
Snabbschacks-SM för knattar och miniorer har spelats i Stockholm, med ca 170 deltagare vilket är 
den bästa siffran på många år. 
Några klubbar har kritiserat beslutet att i förväg bestämma spelort för Kadettallsvenskans final. 
Någon ändring inför årets tävling är inte aktuell, men försöket med att planera finalen i förväg 
kommer att utvärderas. 

 
§10. GP-serien 

a) Sjunkande deltagarantal 
  Deltagarantalet har generellt sjunkit under årets GP-serie, men både  
   deltagar- och arrangörsmässigt håller arrangemangen fortfarande en hög  
  nivå. Det är dock ingen tvekan om att det går att påverka deltagarantalet  
  ganska mycket genom att arbeta aktivt med marknadsföringen. 
 b) Regler och bestämmelser 2018/19 
  Inga förändringar i reglerna är planerade inför nästa säsong. 
 c) Förslag om GP-serie i snabbschack 
  TK anser inte att det för närvarande är aktuellt att arrangera en GP-serie i  
  snabbschack, men ger gärna viss praktisk hjälp om de aktuella  
  arrangörerna själva vill samordna sina tävlingar. 
 
§11.       Domarfrågor 
 Vi kommer att beställa ett antal Fidemanualer och Tapio håller på att  
  sammanställa viktigt informationsmaterial för de svenska domarna. 
 Håkan W kommer inom kort att utses till ny FA. 
 
§12. Jubileumsturneringar  
 Planeringen av de jubileumsturneringar som ska spelas under 2018 pågår, och information om 

dessa kommer att gå ut inom kort. 
 
§13 Blixt- och Snabbschacks-SM 
 Möjligheten att arrangera en SM-helg där SM-tävlingar i blixt och snabbschack i olika kategorier är 

samlade diskuterades. Vi återkommer till frågan under kommande möten. 
 

§14. Övriga frågor 
a) Fuskärendet 

Håkan redogjorde kort för vad som hänt i det fuskärende som avgjordes av TK i höstas, och 
sedan överklagades till disciplin- och regelnämnden. 

 



§15. Nästa möte 
 Håkan J återkommer angående tid för nästa möte. 

 
§16. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 

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


