
Västergötlands schackförbund (VSF) inbjuder till en 

lottningskurs i Falköping den 10 oktober 2020 

 

Inledande kommentarer: I ett distrikt som växer ökar också behovet av att 

personer på såväl distriktsnivå som klubbnivå kan lotta schacktävlingar.  

Det är relativt enkelt att lära sig att lotta med de program som gås igenom på 

kursen, och det går betydligt fortare att lotta en någorlunda stor tävling med 

dator än att lotta med monradskort. 

 Att lotta med datorprogram är, mer eller mindre, en förutsättning för att 

kunna eloregistrera tävlingar. Dessutom slipper man att räkna ut 

kvalitetspoäng för respektive spelare för hand. Mot bakgrund av detta bjuder 

distriktets styrelse in klubbarna i VSF till en lottningskurs! 

Kostnad: Det är gratis att delta! Dessutom betalar VSF licensen för 

fullversionen av lottningsprogrammet Swiss-Manager för de klubbar som inte 

har sådan licens. Utöver detta ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika 

samt reseersättning.  

Plats: Pingstkyrkan. Adress: Odengatan 46, 521 41 Falköping. 

Kursen är öppen för: Två representanter från varje traditionell schackklubb 

som är ansluten till Västergötlands Schackförbund samt ledamöter av 

Västergötlands Schackförbunds styrelse. 

Starttid: 10.00. Alla deltagare bör dock infinna sig i lokalen senast 9.30.  

Sluttid är svår att beräkna, eftersom kursledaren aldrig haft en kurs i ämnet 

innan, men räkna med att hela förmiddagen och nästan hela eftermiddagen går 

åt till kursen. 

Kursinnehåll: 

Introduktion till turneringsformer (berger, olika schweizersystem samt 

lagturneringar) samt en introduktion till särskiljningssystem, exempelvis 

Sonneborn-Berger, matchpoäng och partipoäng för lagturneringar. 

 

 



Att administrera turneringar i Sveriges Schackförbunds 

 medlemssystem1 och Swiss-Manager2.  

Fokus ligger på lottning av individuella tävlingar, men även lottning av 

lagtävlingar kommer gås igenom. Eloregistrering och elorapportering av 

tävlingar. Om vi hinner så kommer kursledaren även att ge tips till domare om 

regeltolkning och deltagarna får träning på att ställa digitala schackklockor. 

Inför kursen: Ta med er en laddad bärbar dator samt strömsladd till kursen!  

Internetuppkoppling finns i lokalen. 

Alla deltagare behöver bli klubbadministratörer i sin klubb för  

att kunna lotta tävlingar i Medlemssystemet.  

Kontakta SSF:s kansli om ni behöver hjälp med det.  

Beställning av licens (välj ”full version”)3 för Swiss-Manager och nedladdning av 

lottningsprogrammet till ens laptop ska ske innan kursen.  

Se till att ni har den senaste versionen av Swiss-Manager nedladdad. 

Observera att Swiss-Manager bara kan köras på Windows! 

Varje klubb som inte har en licens för programmet skickar en kopia på 

betalningsbekräftelse till VSF:s kassör, så betalar VSF ut hela kostnaden för 

licensen av programmet (150 euro). 

Försök att skapa och lotta en turnering i Medlemssystemet4 och en turnering i  

Swiss-Manager5. Bekanta er alltså med lottningsprogrammen innan kursens 

start!  Schema för kursen kommer mejlas ut till deltagarna i god tid innan 

kursstart. 

Anmälan: Skicka er anmälan via e-post senast 2 oktober 2020 till 

kursledaren, Josef Håkanson. Mejl: josefschack@gmail.com  

Ange om ni har några allergier/matpreferenser i samband med anmälan.  

 

 
1Länk till Medlemssystemet 
2 Klicka här för att komma till sidan där man laddar ner Swiss-Manager (här finns också manualer på olika språk)  
3 Klicka här för att komma till sidan där man beställer Swiss-Manager 
4 Hjälp till hur man lottar turneringar i Medlemssystemet 
5 En i kursledarens mening bra manual (på engelska) till Swiss-Manager 

mailto:josefschack@gmail.com
https://member.schack.se/ViewFederationServlet
http://swiss-manager.at/download.aspx?lan=1
http://swiss-manager.at/order.aspx?lan=1
https://member.schack.se/resources/help/Turneringar.html
http://swiss-manager.at/unload/swiss_manager_user_guide.pdf

