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1lUYDUDQGH��Gert Gustavsson ordförande, Anders Hansen, Göran Johansson §1-6, Susanne 
Karlsson, Lennart Nylander, Lars Göran Sjögren, Dennis Wallin och Niclas Warefelt. $GMXQJHUDG� 
Mats Johansson §3  
 �����0|WHWV�|SSQDQGH�
Gert hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 �����)DVWVWlOODQGH�DY�GDJRUGQLQJHQ�
Dagordningen genomgicks och godkändes. 
 ����3URMHNW�+DUSOLQJH���
Mats Johansson presenterade projekt Harplinge. 2-4 augusti 2002 ska det hållas 
kulturfestival i Harplinge.  
Mötet EHVO|W att stödja projektet i Harplinge med bidrag till utbildnings- och 
schackläger för ungdomar med rating över 1600 (Obs – ej individuell träning).  
Gert, Niclas och Susanne ska tillsammans med Mats besöka Ingemar Andreasson 
på landstinget, för att diskutera och förtydliga för att eventuellt få projektpengar från 
landstinget. Göran och Lars Göran ska ta reda på aktuella namn för lägret. 
 �����)|UHJnHQGH�P|WHV�SURWRNROO�
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 
  
�����(NRQRPLVN�UDSSRUW�
Niclas rapporterade att det ekonomiska läget pekar på nollresultat i dagsläget. 
 ����5DSSRUWHU�IUnQ�NRPPLWWpDQVYDULJD�
Seriespel – inget att rapportera. Gert berättade att 4 halländska lag ska spela i 
samma serie och grupp nästa år. 
 

DM-tävlingar – Lars Göran rapporterade från Lagblixt-DM, som spelats Vinberg. 10 
lag deltog. Segrare blev Halmstad 1. 
 

Skoltävlingar – Lennart rapporterade från skollag-DM, som spelades i Varberg 20 
april. 11 lag deltog. Vinnare i högstadiet – Tullbroskolan, Falkenberg. Även 
Tångaskolan, Falkenberg, får i år möjlighet att delta i Skollag-SM. Vinnare i 
mellanstadiet – Tångaskolan. Vinnare i lågstadiet – Presseskolan, Onsala. 
Skollag-SM-finalerna spelas i Falköping för låg- och mellanstadiet. Finalen för 
högstadiet och Gymnasiet spelas i Falkenberg.  
 

Västkustspelen – Göran och Susanne rapporterade att Västkustspelens inbjudan 
ligger på www.schacknyheter.com och på Hallands hemsida.  
 

Schack 4:an – Länsfinalen vanns av Vallås 4b från Halmstad. De åkte till 
Sverigefinalen i Norrtälje, där de slutade på en hedersvärd 7.e plats. 
 

Resor, utbildning – Niclas rapporterade från Espergærde. 28 svenska deltagare. 
Grupp A+B – 1:a Dennis Wallin, HSS. Grupp C – 1:a Andreas Thimm, Espergærde, 
bästa svensk, 2:a Nathalie Chahoud, FSK. Grupp D – 1:a Teodor Brander, FSK. 
Grupp E+F – 1:a Kristoffer Birtsch Joanesar, Espergærde, bästa svensk, Daniel 
Karlsson, FSK. Bussföraren blev sjuk och mötet EHVO|W att Lars Göran kontaktar 
bussbolaget, för att meddela dem chaufförens olämplighet pga. hjärtproblem.   
 

Konferensen – 1 juni 2002 på Grand Hotell i Falkenberg. 
�
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�����gYULJD�UDSSRUWHU�RFK�VNULYHOVHU�
Flick-SM spelades 8-10 mars 2002 i Knislinge, Skåne. Fem halländskor, Anna 
Richardsson, SK Vi-Mo, Annica Richardsson, SK Vi-Mo, Maria Karlsson, FSK, 
Nathalie Chahoud, FSK och Sofie Berger, FSK, deltog. Bäst placerade sig Maria 
Karlsson i Gymnasieklassen, där hon slutade som 2:a. �
 

10 april, 2002 arrangerades schacktävling på Vidhögeskolan i Veddige. 110 elever 
deltog och detta var en fortsättning av skolans schackprojekt från hösten 2001, då 
bl.a. Dennis Wallin, Jonas Ljungberg och Maria Karlsson var på skolan och spelade 
simultan.  

����%LGUDJVDQV|NQLQJDU�
Se bilaga 1.  
 ����gYULJD�IUnJRU�
Jens Altnäs hade lämnat in ett förslag om arrangemang på Strandbaden i samband 
med DM på vintern. Mötet tyckte idén verkade intressant och förslaget tas upp på 
konferensen. 
 

Hemsidan – Alexander Jogren får de ekonomiska ersättningar han önskat. 
Domännamn är inte genomfört pga. svårigheter på Internet.  
 

Skol-SM spelas i Umeå sista helgen i september. HSF kommer inte att arrangera 
buss, men visst resebidrag kommer ändå att utbetalas. Det går ett schacktåg från 
Göteborg, i liggvagn till Umeå. Se SM-inbjudan på klubbarna, eller www.schack.se 
under rubriken SKOL vid kommittéer. 
 

BRK-kommittén anordnar ett gratis läger för ledare på Flämslätt första helgen i 
augusti. Hallands SF får en plats och mötet I|UHVOnU Lennart Wahlström eller Niclas 
Warefelt.   
 

S4-bidrag – Hallands SF har beviljats 7 000 kronor från SSF:s Skolkommitté. 
 

Dennis Wallin inkom med bidragsansökan för Elittävling i Tjeckien. Sveriges SF 
betalar 2 000 kronor och mötet EHVO|W bidra med 2 500 kronor. Som krav ställs att 
Dennis ställer upp och går ut på skolor och presenterar schack, och även en 
presentation på konferensen önskas.  
Dennis och Lars Göran deltog ej i beslutet. 
 

Mötet EHVO|W att Susanne ska försöka ta fram ett kalenderförslag för hösten till 
konferensen.  
 �����1lVWD�P|WH�
Tid och plats för nästa möte meddelas senare.  
 �����0|WHWV�DYVOXWDQGH�
Gert tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 9LG�SURWRNROOHW�� � � � -XVWHUDW��
 

 
 
Bilaga 1: Bidragansökningar 


