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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson ordförande, Lidia Gaibar, Anders Hansen, Göran Johansson, 
Susanne Karlsson, Lennart Nylander och Lars Göran Sjögren. )UnQYDUDQGH: Dennis Wallin 
och Niclas Warefelt.  
  
�����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
�����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 
�����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 
  
�����(NRQRPLVN�UDSSRUW�
Niclas hade skickat ekonomisk rapport till Gert via Internet, se bilaga 1. 
  
����5DSSRUWHU�IUnQ�NRPPLWWpDQVYDULJD�
Seriespel – Gert rapporterade från Ungdomsserien – totalt deltog 39 spelare. Vinnare blev: 
Grupp A – Robin Johansson, Falkenbergs SK, Grupp B – Niclas Werner, Falkenbergs SK och  
Grupp C – Alexander Nilsson, Halmstads SS.  
Knatteserien vanns av Falkenbergs SK där sammanlagt åtta lag deltog. 
Hallandsserien – se allsvenska rapporterna som skickas ut från Sveriges SF. 
 
DM-tävlingar – Lars Göran rapporterade från Individuella DM, som spelades i Harplinge 
kvarn 2002-01-04—06. Totalt deltog 25 spelare, varav 3 ”damer”.  
Vinnare blev: Klass A – Gregor Reid, Harplinge SS,  Klass B – Per Sidén, Halmstad SS och 
Kadett – Joakim Lönn, Harplinge SS.  
Individuella Blixt-DM spelades i Vinberg 2002-01-27 med 14 deltagare.  
Vinnare blev Gregor Reid, Harplinge SS och bästa junior blev Per Sidén, Halmstad SS. 
Individuella Lagblixt-DM spelas 2002-04-21, plats blir ev Falkenberg.  
 
Skoltävlingar – Lennart rapporterade från Individuella Skol-DM, som spelades 2002-02-02 i 
Falkenberg där 67 spelare deltog, vilket är en stor ökning från förra året.  
Vinnare i de olika klasserna blev:  
Klass A – Alexander Jogren, Falkenbergs Gymnasiurm  
Klass B – Gabi Chahoud, Falkenbergs Gymnasium 
Klass C – Robin Johansson, Skogstorpsskolan, Falkenberg 
Klass D – Roger Ljungberg, Hagaskolan, Varberg 
Klass E – Nathalie Chahoud, Tullbroskolan, Falkenberg 
Klass F – Teodor Brander, Tångaskolan, Falkenberg 
Klass G – Patrik Johansson, Vallåsskolan, Halmstad 
Klass H – Anders Svensson, Kvibilleskolan, Kvibille 
Klass I – Richard Karlsson, Presseskolan, Onsala 
Klass J – Rasmus Eriksson, Lyngåkraskolan, Harplinge 
 
Mötet EHVO|W att priser i fortsättningen ska delas ut till alla i de yngre klasserna. Vid tävlingen 
ska vi försöka ha en rondlista på väggen, så deltagarna kan se resultaten under tävlingens 
gång.  
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Skollag-DM spelas 2002-04-20, spelplats blir ev. Varberg. Vinnarna i distriktsfinalen går 
vidare direkt till SM-final, som för Låg- och Mellanstadiet spelas i Falköping och för Hög- 
och Gymnasiet spelas i Falkenberg. 
Det vore bra om HSF kunde köpa in en begagnad laptop och en skrivare, vilket bl.a. kan 
användas vid tävlingar vi ordnar till lottningshjälp mm.   
 
Västkustspelen – Göran och Susanne rapporterade att Västkustspelen preliminärt kommer att 
spelas lördag 2002-11-16. Skåne, Göteborg och Västergötland ska bli informerade om 
datumen för att undvika kollision. Vi önskar få lägga ut annons på Schacknyheter, med länk 
till vår inbjudan på Hallands hemsida.   
Inbjudan ska ut snarast.  
Eftersom det är 10-årsjubileum i år vill vi gärna ge presentkort till något schackförlag i pris 
till de tre främsta i varje grupp. Eventuellt kommer vandringspriset att få behållas av Manhem 
om de vinner i år igen. Mötet beslöt att Göran, Susanne och Niclas diskuterar de ekonomiska 
frågorna.  
Till nästa möte önskas ekonomisk redovisning från 2001. 
 
Schack 4:an – Skolorna runt om i Halland har börjat få informationsbesök. Obs ändrade 
speldatum: 2002-03-02 spelar Halmstad & Laholm i Halmstad. 2002-03-09 spelar 
Kungsbacka i Kungsbacka. 2002-03-23 spelar Varberg, Hylte & Falkenberg i Falkenberg. 
Länsfinalen spelas i Falkenberg 2002-04-13. 
 
Resor, utbildning – Niclas och Dennis var inte närvarande – därför ingen rapport.  
Utbildning har skett i Kungsbacka 2002-02-02. Tyvärr kolliderade datumet med individuella 
Skol-DM, vilket bidrog till att några intresserade fick avstå. Ny kurs kommer ev. att hållas 
under våren.  
Mötet�EHVO|WV att Göran och Anders ska ta kontakt med några olika danska schackklubbar för 
att se om intresse finns för ev. framtida schacktävlingar. 
 
�����gYULJD�UDSSRUWHU�RFK�VNULYHOVHU�
Inget fanns att rapportera.  
�
����%LGUDJVDQV|NQLQJDU�
Se bilaga 1.  
 
����gYULJD�IUnJRU�
Alexander Jogren önskar ca 300 kr till domän för Hallands SF:s hemsida, mötet EHVO|W bifall.  
Alexander önskar också få lägga till ” Gästbokstjänst”  på hemsidan för 199 kr, mötet EHVO|W 
bifall. 
Mötet EHVO|W också att arvodera 100 kr / månad, så länge sidan sköts på acceptabelt sätt.   
Styrelsen uppmanar klubbarna att skicka in aktuell data de vill ha in på hemsidan till 
Alexander, så han kan lägga in det på sidan.  
Susanne fick i uppdrag att tala med Alexander om ev länkning från speciell schackadress till 
våra privata E-post-adresser.  
 
Steg1 kursen kolliderade med Skol-DM och därför önskas det mer sådan kurs så snart som 
möjligt. Det finns många som är intresserade av att gå kvar. Mötet EHVO|W att Göran kontaktar 
Fredric Hillertz. 
 
HSF har fått in en undran om demobrädena är kompletta. Från inventeringen rapporteras ett 
komplett spel och ett spel saknar en pjäs. 
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Falkenbergs SK vill erbjuda alla halländska ungdomar lite mer kvalificerad träning av 
inbjudna stormästare och elittränare och önskar få arrangera sådan träningshelg. De undrade 
över ev hjälp med bidrag till ev kostnader. Mötet såg positivt på erbjudandet och kan tänka sig 
ge bidrag till detta.  
 
Införskaffande av en begagnad laptop vore bra + tillsammans med en skrivare. Anders tar på 
sig att rekognosera marknaden och underrättar oss via E-post. Se även §5 Skoltävlingar. 
 
Vilande klubbar. Lars Göran har varit i kontakt med Hylte, där de jobbar på att avsluta 
klubben. 
Susanne har varit i kontakt med J-schack. Anders ska kontakta chess93 och Laholm SK. 
 
Inventering gjordes lördagen 8 februari 2002. Fler klockor behöver köpas in.  
 
Mötet diskuterade – i stället för att låna ut material till skolor ska vi undersöka om det går att 
köpa in billiga spel som vi kan skänka, typ de vi har till Schack4an.  
 
Lidia meddelade att hon slutar i styrelsen efter vårsäsongen. 
  
����1lVWD�P|WH�
Nästa möte blir 6 maj klockan 19.00 i Vinberg.  
 
�����0|WHWV�DYVOXWDQGH�
Gert tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Ekonomisk rapport 


