Protokoll – TK-möte 23 november 2013, Västerås
Närvarande: Håkan Jalling (ordförande), Stellan Brynell, Tapio Tikkanen, Håkan Winfridssson, André
Nilsson (adjungerad), Niklas Sidmar (adjungerad)
Frånvarande: Lennart Beijer
1.Mötets öppnande
Håkan Jalling förklarade mötet öppnat.
2.Val av protokollförare
Niklas valdes till protokollförare.
3.Dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg av punkterna 13b och 13c.
4.Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Rapporter
*Domarrapport från SM är utskickad av Tapio. Rapporten lades till handlingarna.
*Rating officerens rapport är utskickad av Tapio. Rapporten lades till handlingarna.
6.E-postbeslut
*Sammandragen 2013/14 har förlagts till Västerås och Malmö.
*Förtydligande vad gälle walkover mitt i laget har skrivits in i tävlingsbestämmelserna §7.
*Dam-SM i snabbschack 2014 har tilldelats Solna SS.
*TK har tagit fram ett förslag till SM-ändringar inför styrelsemötet 9-10 november.
7.Allsvenskan
a) Burgsvik Alva SK har yrkat på ändring av hemma-/bortalag i matchen mot Wasa så att de formellt
får tre hemmamatcher istället för två. TK beslutar att lottningen står fast.
Håkan kontaktar Burgsvik och erbjuder dem att i fortsättningen betraktas som Stockholmslag, i så fall
både ur lottnings- och resebidragssynpunkt.
8. SM 2014
a) Styrelsen beslutade i enlighet med TK:s förslag till SM-ändringar med tilläggen att Blixt-SM ska ingå
som en del av arrangemanget och att andra schackförbund och -organisationer ska erbjudas att
arrangera sina SM-tävlingar under vår SM-vecka.

b) Styrelsen har uttryckt önskemål om att fylla SM-veckan med aktiviteter på lediga förmiddagar och
kvällar. Niklas sammanställer förslag som kommer in från kommittéerna och gör förslag till SMprogram i samråd med arrangören.
9.GP-serie
Håkan Jalling presenterade ett förslag till Grand Prix-serie för helgturneringar som han har tagit fram
tillsammans med André Nilsson. Tanken är att ett antal turneringar räknas samman och att priser
delas ut efter den sammanräknade slutställningen.
TK beslutar att gå vidare med planerna på en GP-serie och att följande ska gälla:
*I GP-serien kan endast svenska spelare (enligt definitionen i Tävlingsbestämmelserna) delta.
*Serien spelas höst/vår med preliminär start 15/9 2014.
*Tävlingar som ingår i GP-serien ska uppfylla de krav som SSF ställer, vilket bland annat innebär att
de ska pågå minst två dagar, ha en turneringswebb med löpande resultatrapportering samt att alla
svenska deltagare ska vara medlemmar i SSF.
Inom kort kommer information om planerna att publiceras på schack.se, för att intresserade
turneringsarrangörer ska kunna anmäla intresse för att vara med. Dessutom tar Håkan Jalling
direktkontakt med tänkbara arrangörer. Vi siktar på att ha klart vilka turneringar som ska vara med
till årsskiftet.
10. SM-ansökan 2017/jubileumsaktiviteter
TK beslutar att tillstyrka att Stockholm får SM 2017, men att SSF förbehåller sig rätten att anpassa
arrangemanget med anledning av förbundets hundraårsjubileum.
11.Domarfrågor
För att få en aktuell förteckning över aktiva domare kommer vi att utgå från listan över Elodomare på
schack.se, och komplettera med vilken behörighet domaren ska ha i det svenska domarsystemet.
Titeln ”distriktsdomare” tas bort och de nivåer som i fortsättningen används är:
Elodomare- domare som har genomgått en tvåtimmarskurs för Elodomare.
Klubbdomare- domare som har genomgått klubbdomarkurs.
Förbundsdomare- Domare som har genomgått förbundsdomarkurs eller på annat sätt har
tillgodogjort sig den kompetens och erfarenhet som krävs för att döma förbundstävlingar.
Utvärdering av elitseriedomarna ska göras efter säsongen, genom att be elitserielagen att lämna
omdömen om de domare som de har kommit i kontakt med.
12.Svensk tävlingsstandard
Tapio har tagit fram ett utkast till svensk tävlingsstandard och TK beslutar att sammanställa ett
officiellt dokument enligt följande:
*Om man har förbud mot remianbud bör det vara under de första 40 dragen.
*De mobilregler som används idag ska rekommenderas.
*Partiförlust för sen ankomst ska utdömas om man inte sitter vid brädet 30 minuter efter utsatt
starttid.
*Spelbord bör ha ett djup på minst 75 cm vid livesändning och annars minst 70 cm.
*Arrangörer bör agera mot spelare som är alkoholpåverkade eller på annat sätt störande.
*När det gäller livebräden rekommenderas turneringsbräden istället för USB/bluetooth-bräden.
*De digitalklockor som rekommenderas är DGT 2010, eller kopia av DGT 2010. Andra digitalklockor

som klarar Fide-tiderna är ofta svårare för både spelare och domare. Vid den normala betänketiden
vid längre turneringar och allsvenskan, alltså 40 drag på 90 minuter + 30 min + 30 sek/drag,
rekommenderas att dragräknare används. Då ser spelare direkt att de får den extra tiden efter 40
drag och slipper vara osäkra.
Niklas gör ett förslag till dokument i samråd med Tapio.
13.Övriga frågor
a) Ronneby SK har protesterat mot att SSF har sagt nej till en sen övergång. SSF har hänvisat till att
den aktuelle spelaren varit uppsatt på den gamla klubbens spelarregistrering under första ronden i
Allsvenskan (dock utan att spela). TK beslutar att dispens inte kan medges, men att reglerna för
spelarövergångar kommer att ses över till nästa säsong. Håkan Jalling meddelar Ronneby SK TK:s
beslut.
Håkan Winfridsson deltog ej i beslutet.
b) Håkan Winfridsson arvoderas för att mata in partier från Elitserien och Superettan även
kommande allsvenska säsong.
Håkan Winfridsson deltog ej i beslutet.
c) Håkan Jalling håller på att inventera livematerial runt om i landet, och kommer också att göra en
lista över personer som kan anlitas för att hålla i livesändningar. De låneavtal som SSF har med
Stockholm, Göteborg och Malmö går ut inom kort och Håkan kontaktar distrikten för att diskutera en
eventuell fortsättning.
14.Nästa möte
Nästa möte hålls torsdag 16/1 15.00.
15.Mötets avslutande
Håkan Jalling förklarade mötet avslutat.

_____________________________
Niklas Sidmar, sekreterare

_____________________________
Justeras: Håkan Jalling, ordförande

