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Inbjudan till JLDM-S 2023  
Junior-Lag-DM Superettan, 18 - 19 februari 
 
Inbjudan och tider 

Junior-Lag-DM spelas i två serier; Elitserien respektive Superettan. Elitserien spelas 28 - 29 
januari och Superettan spelas 18 - 19 februari. Denna inbjudan gäller enbart Superettan.  

Härmed inbjuds alla klubbar i Stockholm att anmäla lag. Varje klubb får delta med flera lag och det 
är fri anmälan, dvs ingen kvalificering. 

Junior-Lag-DM spelas på Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9B (T-bana Zinkensdamm). 

Tävlingen spelas med femmannalag över sju ronder. Se vidare Tävlingsregler sidan 2. 

Spelschema   

 Lördag 18 februari Rond 1, start tidigast klockan 11.00 (11.00 – 12.00) 
 Lördag 18 februari Rond 2, start tidigast klockan 12.15 (12.15 – 13.15) 
 Lördag 18 februari Rond 3, start tidigast klockan 14.15 (14.15 – 15.15) 
 Söndag 19 februari Rond 4, start tidigast klockan 11.00 (11.00 – 12.00) 
 Söndag 19 februari Rond 5, start tidigast klockan 12.15 (12.15 – 13.15) 
 Söndag 19 februari Rond 6, start tidigast klockan 14.15 (14.15 – 15.15) 
 Söndag 19 februari Rond 7, start tidigast klockan 15.30 (15.30 – 16.30) 

Efter sista ronden sker prisutdelning.  

Anmälan  

Anmälan om deltagande ska ske till uu@stockholmsschack.se senast den 16 februari.  

Anmälan är bindande och deltagaravgift är 300 kronor per lag. 

Efter anmälan om deltagande ska varje klubb/lag erlägga deltagaravgiften till Stockholms 
Schackförbund plusgiro 25 79 58–9. 

Stockholms Junior Lag DM, vinnare av Superettan tidigare år 

 2022  Kristallens SK II (Lag II) 
 2021 Farsta SK (WO vinst, på grund av pandemin var endast ett lag anmält och tävlingen genomfördes inte) 
 2020 Järfälla SS 
 2019 SS 4 Springare 
 2018 Trojanska Hästen   
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Tävlingsregler 

Tävlingen ELO-registreras för Snabbschack, vilket innebär att FIDE / Sveriges Schackförbunds 
schack- och tävlingsregler gäller med nedanstående förtydliganden eller undantag: 

1. Samma tävlingsbestämmelser som Lag-DM tillämpas, med undantag för lagstorlek, starttid, 
ranking, betänketid, upp- och nedflyttning och tävlingsdomare.  

2. Vi använder Sveriges Schackförbunds medlemsregister där alla spelare måste vara 
tävlingsregistrerade sju dagar innan första ronden. Detta ansvarar deltagande klubb/lag för. 

3. Tävlingen spelas med femmannalag och alla spelare måste vara födda år 2003 eller 
senare. 

4. Inga utländska spelare tillåts. 
5. Turneringen går över sju ronder och lottas enligt Monrad. 
6. Deltagande klubb får ställa upp med flera lag (obegränsat) i Superettan. 
7. Spelarna måste inordnas (sittordning i ronden) i rankingordning, med ELO-tal från 1 januari 

2023 enligt följande:  
1) Elo-Snabb 
2) Elo-Lång 
3) Elo-Blixt 
4) Spelaren anses ha ratingtalet 0 

Denna ordningen gäller hela Junior-Lag-DM.  

8. Lagledare för varje lag ska till Tävlingsledning inlämna laguppställning senast 15 minuter 
före varje rond. Blankett för detta finns i spellokalen. Lagledare kan också registrera 
laguppställning själv i medlemssystemet. 

9. En spelare som inte kommit på plats senast 5 minuter efter start av ronden, kan ersättas 
med reserv. Finns ingen reserv då, blir det WO-förlust på det bordet. 

10. Betänketid: 15 minuter + 15 sekunder/drag. 
11. De två klubbar/lag som kommer först i Superettan flyttas upp till Elitserien nästa år. De två 

sista lagen/klubbar i årets Elitserie flyttas ned till Superettan nästa år.  
12. En klubb kan endast delta med ett lag i Elitserien. Detta för att så många klubbar som 

möjligt ska kunna vara med i högsta serien.  
13. Spelare har rätt till 1 timmes lunchrast. Detta gäller mellan rond 2 och rond 3 på lördagen 

och mellan rond 5 och rond 6 på söndagen. Tävlingsledare/domare är behjälplig och tillser 
detta. 

 
Övrigt 

Folkhälsomyndigheten har släppt restriktionerna kring pandemi och Covid-19, men alltjämt blir 
många sjuka i Covid. Är Du sjuk eller har symtom stanna hemma.  

Under tävlingen kommer cafeterian att hålla öppet. Vi rekommenderar medföljande vuxna att i första 
hand vistas där och inte i spellokalen. 

Officiell fotografering under tävlingen och vid prisutdelningen förekommer.  

Vid frågor kontakta Ungdomsutskottet (se nedan). 

 


