
 
 
 
Dagordning – TK-möte 10 november 2018 10.00-12.30 
Scandic Foresta, Lidingö 
 
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) Laguppställningsfråga Solna SS-Wasa SK II 
Tävlings- och regelkommittén (TK) har på eget initiativ hanterat en laguppställningsfråga, 
som uppkommit i matchen mellan Solna SS och Wasa SK II i den första ronden i Allsvenskan 
på grund av en oförutsedd följdeffekt av den automatiska spelarregistreringen i SSF:s 
medlemssystem. 
I god tid före den första ronden i Allsvenskan har Wasa spelarregistrerat fyra spelare med 
huvudklubb SK Team Viking. På grund av att dessa spelare efter att de deltagit i Europacupen 
den 20/10 gått över till Wasa har ett för sent spelklardatum visats i den allsvenska 
spelarregistreringen och Wasa har vid kontakter med SSF dagen före match fått det felaktiga 
beskedet att spelarna inte kunde användas. 
Tävlings- och regelkommittén har gjort bedömningen att det felaktiga beskedet har 
förändrat förutsättningarna för matchen i så hög grad att det sportsligt mest rättvisa är att 
matchen spelas om vid ett senare datum. TK har därför beslutat att matchen mellan Solna SS 
och Wasa SK II i div I:2 ska spelas om vid ett datum och med förutsättningar som fastställs 
senare. Dessutom kompenseras klubbarna med 5.000 kr vardera.  

  b) Skol-SM 
   Skol-SM 2019 spelas i Halmstad med Hallands Schackförbunds som medarrangör. 

 
§6. Rapporter 
 Inga rapporter förelåg 
 
§7. Schack-SM 

a) SM 2019 
   Det mesta är klart inför SM 2019, formellt avtal ska skrivas och inbjudan vara klar före  
   årsskiftet. 
 b) SM 2020 och senare 

  Mats redogjorde för de diskussioner som pågår med tänkbara samarbetspartners för  
   kommande SM-tävlingar. Närmare diskussioner om kommande arrangemang hålls vid nästa  
   möte.  



 
§8. Allsvenskan 2018/19 
 a) Begäran om nedsatt startavgift från Östersunds SS 
   TK fastställde det kanslibeslut som innebar att begäran om nedsatt startavgift i div III:1  
   avslås. 
  b) Överklagande Solna SS-Wasa SK II 
   Beslutet om omspel har överklagats till Disciplin- och regelnämnden av Solna SS. 
 c) Schack 64 Haparanda 
   Schack 64 har haft önskemål om fler hemmamatcher, och olika lösningar diskuterades inför  
   kommande säsonger. Det är inte aktuellt att göra några generella utfästelser utan frågor  
   kring spelprogrammet måste även fortsättningsvis hanteras när serieindelningen är  
   fastställd. 

d) Partiinmatning 
 Håkan W utsågs att sköta inmatningen av partierna i Elitserien och Superettan kommande  
 säsong. Håkan W deltog inte i beslutet. 

 
 
§9. GP-serien 

a) GP-serien 2018/19 
  GP-serien har inletts och mest positivt är deltagarökningen i Hasselbacken Chess Open.  
 b) GP-serien 2019/20 
  Västerås SK har meddelat att Västerås Open läggs ner inför nästa GP-säsong. TK beslutade att  
  söka efter intresserade arrangörer som vill ta Västerås Opens plats. 
 
§10 Ungdomstävlingar 

a) Juniorallsvenskan 
Nästa ungdomstävling är Juniorallsvenskan som spelas i Malmö sista helgen i november.  
Anmälningsläget är bra med knappt trettio anmälda lag. 

b)  Kadettallsvenskans final 
Försöket med att bestämma plats för Kadettallsvenskans final före kvalspelet diskuterades. 
Arrangemanget i Norrköping 2018 blev lyckat och det finns tydliga fördelar med att allt är 
klart i förväg. Att ha en fast spelplats innebär dock att samma lag får extra övernattningar 
varje år, och Mats undersöker alternativa spelorter inför kommande år. 

 
§11.       Domarfrågor 

a) Domarutbildning 
Intresse finns för en Elodomarkurs i Göteborg, och Tapio undersöker lämpliga tidpunkter för 
denna. 

b) Övriga domarfrågor 
-Vi har köpt 20 exemplar av Fides domarmanual, och Tapio har distribuerat den till aktuella 
domare. 
-Regeln om förlust efter två feldrag ska inte användas i snabbschacks- och blixttävlingar som 
bara är öppna för spelare som är 13 år och yngre (låg- och mellanstadiet). 
-Särskiljningsregeln i Schweizer bör förtydligas vad gäller inbördes möten. Tapio kollar med 
Peter Halvarsson vad som är möjligt att ändra i medlemssystemets lottning. 
-Tydligare skyltar om vad som gäller för mobiltelefoner ska tas fram och användas i SSF:s 
tävlingar, samt finnas tillgängliga för andra arrangörer. 

 
§12. Budget 2019 
 Budgeten diskuterades och TK beslutade om förslag till budgetäskanden att tas upp på styrelsens 

novembermöte. 
 
 
 



§13. Genomgång av kommitténs ansvarsområden 
TK gick igenom kommitténs ansvarsområden som är: 
-Arrangera Allsvenska serien 

 -Arrangera och ta fram spelorter för Schack-SM samt SSF:s ungdomstävlingar Skol-SM, Flick- 
 SM, Skollags-SM, Juniorallsvenskan, Kadettallsvenskan och Snabb-SM för knattar och miniorer 
 -Arrangera eller utse arrangör för andra tävlingar med SM-status 
 -Administrera Svenskt Grand Prix 
 -Utbilda domare samt utse domare till SSF:s arrangemang 
 -Hantera protester och regelärenden i SSF:s tävlingar 
 -Sköta kontakten med Fide angående domare, Eloregistrering och andra tävlingsfrågor. 
 -Hantera titelnormer och titelansökningar för svenska spelare och domare. 
 -Översätta Fides regler samt uppdatera SSF: tävlingsbestämmelser 
 
§14. Övriga frågor 

a) Tävling i Malmö 
En utländsk arrangör har gått ut med information om en tävling i Malmö utan koppling till SSF 
eller svenska klubbar. Tapio har informerat Fide om tävlingen. 

b) Livesändning 
Det var stora problem med livesändningen under första ronden i sammandraget, och TK 
konstaterade att vi idag har för får personer som både har kompetens och intresse av att sköta 
livesändningar på våra arrangemang. Under 2019 avser TK att genomföra en satsning på att 
bygga upp en organisation kring detta där fler personer engageras och utbildas. 

 
§15. Nästa möte 
 Ett fysiskt möte hålls preliminärt i samband med slutsammandraget i Malmö, och däremellan  
 planeras ett Skypemöte. 

 
§16. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 

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


