
Allsvenska kommittén inbjuder till :    

samtal om framtiden för det allsvenska systemet  

lördagen den 13 mars 2010 på Täby Park hotell kl. 10.00 – 12.00 

under  sammandraget av årets Elitserie och Superettan. 

 

Vi står inför en spännande avslutning av årets seriespel, vilket lag ska bli svenska mästare, vilka ska ta de övriga 

pallplatserna och ibland lika viktigt;  vilka ska klara sig kvar i den högsta divisionen respektive ta steget upp ? 

Vi tänkte passa på tillfället att samtidigt diskutera framtiden med klubbföreträdarna. 

 

Allsvenska kommittén har under året diskuterat utformningen av framtidens seriesystem.  

Framför allt gäller det Superettans vara eller icke vara, eftersom prövotiden för denna serie går ut till sommaren. 

Dessutom har AK inför årets säsong fått in flera förslag till ändringar när det gäller Elitseriens utformning. 

 

Åsikterna och viljeinriktningarna har som vanligt varit många och ibland kan det vara idé att stanna upp och fundera 

på målsättningen med verksamheten är. Ska vi driva en organiserad form av sällskapsspel, skapa grund för elitism 

inom schacket eller skapa regler för hur man tävlar om titeln ”de svenska lagmästarna i schack” – eller kan vi 

kombinera alla dessa tre och kanske några till? 

 

Huvudfrågan för året har varit ”pyramiden” och säsongstempot, där vi inom AK hittat en kompromiss med 10 lag i 

Elitserien och Superettan, två lag som varje säsong byts ut vilket innebär att vi måste hitta ett bra kvalsystem från de 

fyra division 1-serierna. Sedan hoppas vi kunna fylla 8st division 2 och 16st division 3 med lag om några år igen (!?). 

Här är vi inte klara, en del vill ha en kvalserie samtidigt med slutsammandraget för toppserierna, andra tycker att det 

räcker att lotta ihop de fyra lagen till två utslagsmatcher.  Sportslig rättvisa visavi ekonomiska realiteter ska vägas. 

En annan stor fråga i år för förbundet är den så kallade ”bolagiseringsfrågan”.  Ska vi skapa utrymme i 

tävlingsbestämmelserna för andra associationsformer (t.ex. aktiebolag ) att kunna inneha en plats i vårt allsvenska 

system.  Frågan är komplicerad och vi kan inte påstå att AK är enig om hur man ska se på en sådan förändring. 

 

Tyvärr har utvecklingen inom seniorschacket gjort att Allsvenskans betydelse som sammanhållande kraft för det 

seriösa schackspelandet i landet ytterligare förstärkts vilket medför att det som alltid är viktiga beslut som ska fattas 

inom kort och vi hoppas alla Ni klubbföreträdare och entusiaster kan tänkas vilja diskutera detta med oss ; 

Vi önskar därför  Er hjärtligt välkomna till detta samtal ! 

   Med vänlig schackhälsning  / AK    genom  Thomas Franzén 


