
 
 
 
Protokoll – TK-möte 30 mars 2019 9.00-13.00 
 
Elite Hotell Residens, Malmö 9.00-10.00 
Rådhushallen, Malmö 10.00-12.30 
 
§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 
 Inga e-postbeslut har fattats sedan senaste mötet. 
 
§6. Rapporter 
 Inga rapporter förelåg. 
 
§7. Schack-SM 

a) SM 2019 
  Niklas har haft möten med Destination Eskilstuna samt Elite Stadshotellet i Eskilstuna där vi  

   har SSF:s bokningar och läget är under kontroll. 
   Allt är nu klart med skola för SM-lägret som sköts av SK Rockaden. 
 b) SM 2020 och senare 

  Information om SM 2020 i Helsingborg har gått ut, och vi har fått bra publicitet i lokala  
  medier. Helsingborg kommer att vara på plats i Eskilstuna för att informera på kongressen 

och på plats i spellokalen, och Håkan J stämmer av tider för detta med dem.  
 c) Förslag om ”Junior-Weekend” 
   Ett förslag har inkommit om att inrätta en Junior-Weekend första helgen på SM. TK  
   beslutade att en icke Eloregistrerad nybörjarturnering ska införas till SM 2020 och att  
   formerna för denna bestäms senare. 
 
§8. Allsvenskan 

a) Ej spelad match mellan Fenix och Solrosen 
 Det har framkommit att matchen i den sista ronden av div III:6 mellan SA  

Fenix och SK Solrosen aldrig spelades utan att lagen hade kommit överens om resultatet 4-4,  
och att påhittade bordsresultat hade rapporterats. 
TK beslutade att matchen ska dömas till resultatet 0-0 (dubbel-WO), och att båda lagen 
enligt vad som sägs i SSF:s tävlingsbestämmelser §C9.2 och §C9.3 om walkover i sista ronden 
ska betala WO-avgift motsvarande dubbla seriens startavgift, samt diskvalificeras och flyttas 
ner en division. 
 
 



b) Sammandragsorter 2019/20
Arbete pågår med att hitta sammandragsorter för Elitserien och Superettan 2019/20. 
Ambitionen är att ha bättre framförhållning så att vi redan nu börjar arbeta med 
sammandragsorter 2020/21.

c) Deltagande i flera lag i samma rond
Några fall där spelare har spelat för flera lag i samma grupp och rond har noterats i 
Allsvenskan. Som tidigare har beslutats kommer detta inte att tillåtas kommande säsong.

d) Div III:1
Den potentiellt svårlottade 3:1 kommande säsong diskuterades. Håkan W har fria händer att 
undersöka olika alternativ för att hitta en lösning.

§9. GP-serien 
a) GP-serien 2018/19

Tre tävlingar återstår, och planering pågår närmast för Påskturneringen i Norrköping.
b) GP-serien 2019/20

Två intresseanmälningar har inkommit från nya arrangörer, och GP-programmet
diskuterades. TK beslutade att mer information ska begäras in från de nya intressenterna
innan det bestäms om det blir sju eller åtta deltävlingar kommande säsong.

§10 Ungdomstävlingar
a) Skol-SM

Niklas stämmer av med vår kontaktperson i Halmstad så att ingenting återstår att göra klart
innan inbjudan publiceras.

b) Kommande tävlingar
Arbete pågår med att hitta arrangörer för Juniorallsvenskan och Skollags-NM till hösten, samt
för vårens skoltävlingar.

§11.       Domarfrågor
a) Riltonblixten

Med anledning av händelsen i Riltonblixten i vintras då en spelare vägrade att möta den
motståndare han tilldelats har ECU har gjort ett uttalande om att man inte vill se
manipulerade lottningar.
Av SSF:s tävlingsbestämmelser bör det framgå att det inte är tillåtet att göra sådana
ändringar i lottningen, och Håkan J meddelade att det också är aktuellt med en gemensam
linje för de nordiska länderna.

b) Domarkurs
En domarkurs i Stockholm planeras och inbjudan kommer att spridas inom kort.

c) Intyg om befrielse från protokollplikt
Tapio har lämnat intyg till en spelare som på grund av sjukdom inte kan föra protokoll och
ska befrias från protokollplikt.

a) Elodomare i Allsvenskan
TK är överens om att de domare som dömer i Allsvenskan bör vara Eloregistrerade, och att
krav på detta ska införas successivt i divisionerna. Kommande säsong ansvarar hemmalagen i
div I för att ha en Eloregistrerad domare till sina matcher.

§12. Tävlingsprogram 2019/20
a) Skollags-NM 2019

Skollags-NM arrangeras i år av Sverige och ska enligt tävlingsbestämmelserna spelas andra
helgen i september. TK beslutar därför att tävlingen spelas 6-8 september.

b) Tävlingskalender
Datum för hösten 2019 och för 2020 fastställdes enligt tidigare utsänt förslag från Mats
Sjödin.



§13. Tävlingsbestämmelser 2019/20 
a) Möjlighet att registrera utländska spelare under pågående säsong 

Två förslag har inkommit om att det bör vara möjligt att registrera nya utländska spelare under 
pågående säsong i de lägre divisionerna. TK ansåg att detta är rimligt förutsatt att det är 
uppenbart att det inte görs i syfte att förstärka ett lag samt att spelaren exempelvis bor, 
studerar eller arbetar i Sverige, och att detta bör gälla oavsett division. 
TK beslutade därför att införa möjlighet att söka dispens i dessa fall, och att kansliet får 
befogenhet att hantera dessa dispensansökningar. 

b) Förslag om samordning av Allsvenskan och distriktsserien vad gäller klubbyte under säsong. 
Stockholms Schackförbund har förslagit att Allsvenskan och Distriktsserien ska samordnas vad 
gäller spelarövergång under pågående säsong. TK ansåg inte att SSF kan likställa Allsvenskan 
med distriktsserierna i detta fall, främst eftersom landets distriktsserier spelas med många olika 
upplägg och olika regler. Däremot är det inget som hindrar att Stockholms SF förbjuder att en 
spelare deltar i Stockholmsserien om denne även spelar i Allsvenskan samma säsong. 

c) Avstängning vid walkover 
Synpunkter har inkommit när det gäller hanteringen av spelare som lämnar walkover under en 
turnering. 
TK beslutade att det i fortsättningen inte ska vara möjligt att lämna walkover i en turnering och 
sedan återkomma till spel, såvida inte domaren bedömer att det finns särskilda skäl för detta. 
Detta är ingen ändring av de regler som redan finns, men praxis har varit att en mildare hållning 
har tillämpats i våra tävlingar de senaste åren. 

d) Mobiltelefonhantering 
TK beslutade att samma regler ska gälla i alla sammanhang. Det är tillåtet att ha en avstängd 
telefon i en jacka eller väska som inte hanteras under partiet. SSF kommer normalt inte att 
erbjuda förvaring av elektronisk utrustning under pågående spel. 

 
§14. Översyn åldersklasser för ungdomar. 

Vad gäller TK:s uppdrag från styrelsen om att se över åldersklasserna för ungdomar i våra tävlingar 
fick Håkan J i uppdrag att ta fram ett förslag. 

 
§15. Nästa möte 
 Nästa fysiska möte planeras till SM-veckan, preliminärt lördagen 6 juli. 
 
§16. Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Niklas Sidmar, sekreterare  Justeras: Håkan Jalling, ordförande 
 


