
Motion till Svenska Luffarschackförbundets stämma 2012

Medlemskap för tävlande
Det har under ett flertal år funnits vissa besvär med att få aktiva spelare att betala in medlemsavgifter till  
förbundet. För några år sedan togs dessutom beslut om att spelare inte skulle behöva vara medlem för att 
deltaga i vår verksamhet (förutom vid deltagande i stora SM i renju och Svenska cupen i renju). Avsikten var 
måhända att göra det enklare för spelare som bara spelar lite då och då att ändå komma till renju- och 
luffarschackstävlingar.  Tyvärr, så tror jag inte att vi har fått med fler aktiva spelare på detta sätt, utan aktiva 
spelare har känt sig än mindre hågade att betala sina medlemsavgifter - ”då det ju inte behövs längre”. 
Problemet är dock att förbundets medlemsantal då minskar. Vår verksamhet bygger ju på aktiva medlemmar, 
och om man inte får några särskilda förmåner, såsom t.ex. rätt att deltaga i förbundets sanktionerade 
tävlingar i renju och luffarschack, så är det naturligt att folk till slut avstår från att betala medlemsavgiften. I 
förlängningen försämras då också förbundets ekonomi.  Yrkandena nedan innehåller också ett 
förtydligande om att det i tävlingar kan ”...krävas särskild kvalificering för rätt att deltaga”, vilket i 
praktiken varit fallet för t.ex. Stora SM renju och Svenska Cupen i renju.

Jag yrkar härmed att:

• Artikel 20 i de officiella spel- och tävlingsreglerna för renju angående ”Tävlingsdeltagande” 
ändras till såsom följer:
”20.1  I en av SLSF sanktionerad tävling i renju har normalt alla förbundets medlemmar rätt 
att deltaga. För vissa tävlingar kan dock krävas särskild kvalificering för rätt att deltaga. 
Även inbjudna utländska spelare bosatta utanför Sverige har rätt att deltaga i tävlingar utan 
att vara medlemmar i SLSF (undantag se 20.2).
20.2  I högsta klassen i SM i renju eller Svenska Cupen i renju kan dock endast svenska 
spelare deltaga. Detta kan också gälla för andra elitbetonade tävlingar om SLSF:s styrelse så 
beslutar. Samma krav gäller även internationella mästerskap som EM och VM, där SLSF har 
visst antal nationsplatser. 
20.3  Styrelsen har dock möjlighet att besluta, att en person som är fast boende i Sverige 
med annat medborgarskap och som i internationella tävlingar kan spela under annan 
nationalitet, ska räknas som svensk, med rätt att deltaga i högsta klassen i SM i renju och 
Svenska Cupen och erhålla officiell ranking enligt art. 28-32.”
20.4  Nya spelare som inte tidigare deltagit i någon sanktionerad tävling inom förbundet har 
rätt att deltaga i sin första sanktionerade tävling utan att direkt behöva lösa medlemskap. För 
att ha rätt till deltagande i framtida tävlingar fordras dock medlemskap i SLSF.”

• Artikel 19 i de officiella spel- och tävlingsreglerna för gomoku angående 
”Tävlingsdeltagande” ändras till såsom följer:
”19.1  I en av SLSF sanktionerad tävling i gomoku har normalt alla förbundets medlemmar 
rätt att deltaga. För vissa tävlingar kan dock krävas särskild kvalificering för rätt att deltaga. 
Även inbjudna utländska spelare bosatta utanför Sverige har rätt att deltaga i tävlingar utan 
att vara medlemmar i SLSF (undantag se 19.2).
19.2  SLSF:s styrelse kan besluta att endast svenska spelare skall få deltaga i vissa 
elitbetonade tävlingar. Detta gäller även internationella mästerskap som EM och VM, där 
SLSF har visst antal nationsplatser. 
19.3  Nya spelare som inte tidigare deltagit i någon sanktionerad tävling inom förbundet har 
rätt att deltaga i sin första sanktionerade tävling utan att direkt behöva lösa medlemskap. För 
att ha rätt till deltagande i framtida tävlingar fordras dock medlemskap i SLSF.”

Bengt Asplund
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