
Norges Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte juni 2022

Dato: 02.06.2022 kl 18.00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

Simen Agdestein
Benedicte Westre Skog
Frode Antonsen
Guru Wanda Wanvik
Henrik Sjøl
Joachim Nilsen
Jon Kristian Haarr
Terje Lund
Guru Wanvik
Kristine Ganz
Anniken Vestby - ikke tilstede

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 22/4/1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt
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Sak 22/4/2

Orientering fra sjakk-kontoret
Bemanning
Siden forrige møte har ny generalsekretær hatt overlapp med Eirik og i dag formelt tatt over. Det har
vært en fin start, om enn litt brå med lønnsforhandlinger med de ansatte som første oppgave. Det har
gått fint, styrene har blitt informert om prosessen og det er enighet om ny lønnsmodell. Denne sikrer
forutsigbarhet, mulighet for progresjon og at sjakk-kontoret er konkurransedyktig på arbeidsmarkedet
uten å være i nærheten av i toppsjiktet hva lønn angår. 
Det er to ansatte som har måttet få ny arbeidsavtale ettersom deres gjeldende avtale var nær sine
utløpsdatoer, Martin Johannessen og Pelle Mykland. Martin er prosjektansvarlig for Sjakk og Samfunn
og en nøkkelressurs hos oss. Hans nye avtale ble signert i dag og gjelder for 4 år. Pelle har hatt en
svært kortvarig arbeidsavtale og går nå over i 40% fast ansettelse (20% NSF, 20% USF). Dette fordi
han ikke er ansatt i en av våre prosjekter, men direkte under forbundene. Hans stilling må også
erstattes, eller utvides, skulle han ønske å si opp.
 
NM Fischer Random
Det jobbes med å koble NrKs dekning av VM i Fischer Random på Island, med vårt egen NM. Disse
avholdes på samme tid. Arrangementet er tildelt Konnerud Tempo og de er villige til å stå for
arrangementet i andre lokaler enn i Drammen. NrK er avhengig av at lokalene er egnet for deres studio.
Deres forslag er nye Deichmanske, og det ble gjennomført befaring av lokalene i går. Deres leiepris er
så langt alt for høy, og det jobbes med å få denne ned, eller vurdere andre lokaler. Planen er at Nrk har
sitt studio i Oslo og følger VM derfra, samtidig som vårt NM foregår i samme lokaler som deres studio. I
tillegg vil vi prøve å koble på det nye prosjektet til Sjakk og Samfunn, et integereringsprosjekt med
sjakkskolering i Grorudalen. De skal ha månedlige turneringer og vi ser på muligheten for at en av
disse avholdes i sammenheng med NM i Fischer Random. Det ville gi oss god oppmerksomhet og
synlighet for flere sider av organisasjonen. 

Vedtak
Tatt til orientering
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/4/3

Oppfølging av tidligere vedtak
Sak 22/3/7 Eliteserien
Det jobbes med ny hotellavtale med Scandic. På grunn at utfordringer med kapasitet er spillsted i Oslo
en utfordring nå før jul, men Asker er et alternativ Scandic kan levere. Det er fastsatt et møte med
Scandic for å gå gjennom alternativer, der fast sted for eliteserien kobles på en generell avtale for
forbundene. En sponsoravtale vil være en del av diskusjonen. Litt etter om en slik avtale kan landes og
hvordan den da ser ut, kan en løsning for å avlaste kontoret være at spillerne bestiller opphold selv.
Det har vært en del av avtalen med Choice at booking av rom ikke skulle belaste dem administrativt,
dermed ble det kontorets oppgave å følge det opp. Hvis Scandic har andre tanker rundt dette, blir det
førende på om ansvaret kan flyttes fra kontoret til den enkelte deltager eller klubbene. Et alternativ kan
da være at det benyttes en egen kode ved bestilling.
 
Sak 22/3/10 Styrets saker til generalforsamling:
Sak om sammenslåing: utvalgets endelige anbefaling og forslag til vedtak ligger i egen sak.
 
 
Sak 22/3/11 Innkomne forslag
Bærum Sjakkforening har blitt bedt om å begrunne sitt forslag om å utvide eliteserien med to lag. Svar
har foreløpig uteblitt. 
 
Det er stilt spørmål om formuleringen av styrets innstilling i forslaget om norsk statsborgerskap for
landslag er noe uklar. Trenger den presisering? 
 
Forslag 2: NORSK STATSBORGERSKAP FOR LANDSLAG
Styret støtter intensjonen i forslaget, men vil komme med et alternativt forslag der det er mulig å
representere Norge gjennom tilknytning, dette kan skje gjennom å være norsk og FIDE og vært bosatt i
landet de siste to årene. 
 
Sak 22/3/12 Flere mot sjakktoppen
Saken er videresendt til toppsjakkutvalget, og USFs uttaksutvalg kobles på når prosjektskisse er
utarbeidet og vedtatt. 
 
Sak 22/3/14 Søknad om VM i hurtig- og lynsjakk 2023
Søknaden er sendt, og det ble riktig så pen til slutt. Ligger vedlagt. 
 
Sak 22/3/15  Kvinner i norsk sjakk
Det vil utarbeides informasjonsplakater o.l om varslingsportal på Landsturneringen. Samt et sett
prinsippskriv knyttet til Norges Sjakkforbunds og Ungdommens Sjakkforbunds verdier. Disse vil, i tillegg
til å legges på hjemmesiden vår, sendes til medlemmer og klubber/kretser. 

Vedtak
Forslagt til oppdatert innstilling i sak Sak 22/3/11 Innkomne forslag, Norsk statsborgerskap for
landslag: 
Sentralstyret foreslår at for å kunne kjempe om individuelle nasjonale titler og være med på norske
landslag må man:
 
- ha norsk statsborgerskap og være registrert som norsk spiller i FIDE, eller
- ha vært bosatt i Norge i to år og være registrert som norsk spiller i FIDE.
 
Unntak kan gis ved særskilte tilfeller etter søknad til sentralstyret. 
 
Videre oppfølging av sak 22/3/15 Kvinner i norsk sjakk: opplæring av tillitsverv og andre knyttet til
etterlevelse av våre verdier må på plass. Det bør også nevnes allerede i velkomsttalen.  Tas opp neste
styremøte. 
 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/4/4

Turneringer
             Terminlistemøtet er avholdt og referat for møtet er som følger:
             Terminliste 2022/2023
Referat etter terminlistemøte 10.05.2022

Juli: 
18. – 24.              Åpent Nordisk, Jyväskylä, Finland
28.                      Åpning Sjakk-OL 2022, Chennai
August: 
 10.                      Avslutning Sjakk-OL 2022, Chennai
September: 
5. – 18.                 VM for ungdom, Mamaia, Romania
9. – 11.                 Kvalifisering i seriesjakken
Oktober: 
1. – 2.                   Anbefalt helg kretsmesterskap USF
11. – 23.              VM for junior, Olbia, Italia
28. – 30.              NM i Fischer Random (og VM Fischer Random)
November
5. – 15.                 EM for ungdom (Antalya)
11. – 13.              Eliteserien / seriesjakk
18. – 20.              NM for ungdom
Desember:
3. – 4.                   Seriesjakk
25. – 30.              VM i lyn og hurtigsjakk
Januar: 
6. – 8.                   Åpne NM i lyn- og hurtigsjakk 
13. – 15.              Eliteserien / Seriesjakk
Februar:
4. – 5.                   Seriesjakk
Mars: 
3. – 5.                   Eliteserien/Seriesjakk
10. – 12.              NM for kvinner og jenter
24. – 26.              NM for Ungdomslag
April: 
3. – 10.                 Åpne NM Fagernes
28. – 30.              NM Skolelag
Mai:
18. – 21.              NM for lag
 
Kommentarer fra Henrik Sjøl som ikke er rettet inn: Åpne NM i lyn- og hurtigsjakk kan være avholdes
helga 20.-22.januar. Tildelt Konnerud og Hamar, de planlegger. Påvirker ikke andre turneringer i
planen.
 
Ikke tildelte arrangementer, de fleste har kun en søker: 
 
Det åpne NM i sjakk 2023
NM i lyn/hurtig 2023
NM for kvinner og jenter  2023 (dette må også - enn så lenge - også godkjennes av USF)
NM i Fischer Random   2022 og 2023 (Konnerud Tempo 2022) 
NM hurtigsjakk for seniorer
NM for klubblag 2023 har foreløpig ingen søkere
 
Navn på turnering
Det Åpne NM/Fagernes International 2023
Klubb
Hans Olav Lahlum i samarbeid med Innlandet sjakkrets
Kontaktperson navn
IO Hans Olav Lahlum
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Kontaktperson e-post
hansolahlum@gmail.com
Sted
Scandic Valdres hotell, Fagernes
Starttidspunkt
2023-04-02 00:00:00
Sluttidspunkt
2023-04-09 00:00:00
Kategori
Norges Grand Prix
FIDE-rates
ja
Turneringsleder
IA Hans Olav Lahlum
Betenkningstid
100 minutter/40 trekk og 40 minutter/resten, 30 sekunder tillegg per trekk fra trekk 1.
Gruppeinndeling
GM-gruppe åpen for spillere over 2000 (kvinnelige spillere over 1900); åpen gruppe for alle.
Antall runder/spillsystem
9 runder Sveitser Premier
GM-gruppen: 2400-1600-800-500-300-200-100 EURO, samt 300 Euro for beste kvinne/kvinner. Åpen
gruppe: 5000-3000-2000-1000 NOK. Startavgift
GM-GRUPPEN: Fri for GM, IM, WGM og spillere over 2400, 700 NOK for spillere med rating 2300-
2399, 1000 NOK for spillere med rating 2200-2299, 1500 NOK for spillere med rating 2150-2199 og
2000 NOK for spillere med rating under 2150. ÅPEN GRUPPE: Fri for spillere over 2000 i rating, 700
for spillere med rating 1800-1999, 1000 for spillere med rating under 1800. Spilleplan
Søndag 2. april: Registrering 13.00-16.00, runde 1 17.30-23.30. Mandag 3. april: Runde 2 14.00-20.00.
Tirsdag 4. april: Runde 3 10.00-16.00, runde 4 17.30-23.30. Onsdag 5. april: Runde 5 14.00-20.00.
Torsdag 6. april: Runde 6 14.00-20.00. Fredag 7. april: Runde 7 14.00-20.00. Lørdag 8. april: Runde 8
13.00-19.00. Søndag 9. april: Runde 9 09.00-15.00, premieutdeling snarest mulig etter 14.30.
Webside
Vil bli opprettet senest under den planlagte Fagernes-turneringen i oktober 2022 - dersom vi blir tildelt
mesterskapet.
Annet
Denne søknaden om terminfesting er også en søknad om tildeling av Det Åpne NM 2023. Ta kontakt
dersom ytterligere opplysninger er ønsket knyttet til søknaden.
 
Vedtak fra USF knyttet til NM Jenter/kvinner 2023: NM for jenter/kvinner tildeles ved neste styremøte.
Det gås i dialog med de to søkerklubbene om mulighet for å dele det i et NM for kvinner og et NM for
jenter. 
 
De to søkerklubbene er Greveløkka og Offerspill.

Vedtak
Det åpne NM tildeles Innlandet sjakkrets og Hans Olav Lahlum. 
Styret støtter USF-styrets innstilling knyttet til tildeling av NM jenter/kvinner 2023.
NM i Fischer Random 2022 og 2023 tildeles Konnerud Tempo.
NM hurtigsjakk for seniorer 2022 tildeles Konnerud Tempo.
NM for klubblag 2023 har foreløpig ingen søkere. Det legges ut sak på hjemmesiden der
klubber/kretser oppfordres til å søke. 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/4/5

Innstilling valgkomite
Vedtak
Styret innstiller sittende valgkomite. GS tar kontakt med de det gjelder og avklarer om de ønsker å
stille. Dersom noen ikke ønsker å fortsette, må alternative kandidater behandles på mail innen kort tid. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/4/6

Kongresspapierer inkl. regnskap
Vedlagt følger utkast til kongresspapierene, slik de foreligger nå. Det vil komme rettelser i tekster, litt
etter vedtak i møtet her, og designet vil ferdigstilles mer. 
Har også lagt ved filen med regnskap og balanse for 2021, som skal inn i kongresspapirene. Filen vil bli
oppdatert etter gjennomgang med Terje og Marianne, slik at de blir så korrekt som mulig til møtet. 
 
innkommet forslag: 
 

Vedtak
Poster som henger igjen fra tidligere år justeres og resultatet justeres så raskt som mulig slik at det
riktige regnskapet legges frem. 
Budsjett utarbeides innen svært kort tid og behandles på mail i tide til utsending av sakspapirene. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/4/9

Sakspapirer forslag om sammenslåing NSF/USF
Utvalgets anbefalinger og forslag til innstilling ligger vedlagt. 

Vedtak
Styret støtter utvalgets anbefalinger og forslag til vedtak. 
Kontoret/utvalget stiller seg tilgjengelig for å sørge for  informasjonen klubber/kretser/medlemmer
trenger. 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/4/7

Sjakk OL og kongress i Chennai
Oppdatering: Begge lag har valgt sine lagkapteiner, Jon Kristian Harr for herrene og Tor Fredrik
Kaasen for kvinnene. Han fungerer også som trener. Det jobbes med bestilling av flybilletter og sikring
av vaksiner og visum. 
Sjakkens venner har innvilget et tilskudd på 65000 til kvinnelaget, for trening og forberedelser. Da blir
samlet budsjett slik jeg forstår det 265000kr. (inkl. budsjetterte 200000 til landslag) Er det andre
midler/fond vi kan bruke/søke på for å dekke kostnader? 
 
En svært grov skisse på utgifter:
 
Fly: 15000*12 = 180000 (15000 er ca.-summen Pelle har rapportert etter å ha søkt litt)
Vaksiner: 1300*6 = 15600 
Trener kvinner: 15000
total: 210600
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Følgende trenger å tas stilling til:
-antrekk
-lommepenger
 
Det er i skrivende stund usikkert om FIDE dekker delgatens kost og losji. Hvordan håndteres dette hvis
ikke. 
 
Følgende henvendelse har kommet inn i forbindelse med FIDE-kongressen:
Elections to fill EDC vacancy
 
Til president i Norges Sjakkforbund, Simen Agdestein,
 
Jeg videresender henvendelsen fra Johan Sigeman. Jeg er interessert i å påta meg et verv som
medlem av FIDE's Ethics Comission. Det kreves i så fall anbefaling fra tre nasjonale forbund. Slik jeg
oppfattet det, bør NSF ikke være ett av disse tre, men det er selvfølgelig en forutsetning for meg at NSF
stiller seg bak kandidaturet, og at forbundskontoret bidrar i nominasjonsprosessen.
 
Vennlig hilsen
 
Ole Chr. Moen
0047 91558730
 
Kopi:
Johan Sigeman
 
I tillegg har flere kandidater til FIDEs presidentskap meldt seg. En gjennomgang av disse, samt styrets
innstilling er sak til neste møte. 

Vedtak
Tilskudd fra sjakkens venner, 65000, skal gå til forberedelser og trening i forbindelse med OL. 45000kr
til Frode Urkedal som trener. 5000 i bidrag til samling, 15000 i reisekostander. 
Mulig å søke midler fra Norsk Sjakkfond (opptil 4% av fondes markedsverdi).
 
Det settes opp oversikt over behov angående antrekk. 
Det bør avklares om det er ønskelig å sette opp krav om felles antrekk, via forbundet og forbundets
sponsoerer til senere arrangementer. 
Det jobbes med å innhente sponsormidler.
Antrekk, samt spørsmål om lommepenger tas opp på neste styremøte. 
 
Styret støtter Ole Christian Moen som kandidat til FIDE's Ethics Comission.
 
 
 
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/4/10

Bjørnsens fond
Orientering om fondet og dets formål. 

Sak 22/4/8

Eventuelt
- ECU-årsmøte
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- Kongepokal til Landsturneringen innvilget. 
 
- Følgende mail ble sendt til oss sent forrige uke.
 
I ungdomsskolen er valgfag kommet for å bli. Det finnes 16 ulike valgfag og skolen jeg jobber på tilbyr
ca. 5 forskjellige med noe årlige variasjoner. Se artikkel under for mer informasjon.
Faget er hjemlet i opplæringsloven og er nærmere beskrevet forskriften §1-14. Det dreier seg om 57
årstimer på hvert trinn 8.-10. klasse et totalomfang på 171 timer på ungdomsskolen.
 
Igjennom et tidligere samarbeid med Ole Valaker hvor vi søkte om midler til spillhuset i Bergen
samarbeidet vi om å finne sammenhengene imellom sjakk og læring. Det foreligger mye forskning på at
sjakk har e positiv påvirkning på skoleresultater, spesielt i matematikk, men har også en rekke andre
positive effekter på barn og ungdom ved  siden av å være veldig gøy. Jeg har selv brukt sjakk mye i
undervisningssammenheng i forbindelse med algoritmer, mønstergjenkjenning , kombinatorikk og
regning med fire regnearter. Dette har vært spennende og jeg har også benyttet oppgaver med brett/
brikker som ikke forutsetter at man kan reglene.
 
Det burde være mulig å få sjakk som valgfag i skolen. Når jeg sammenligner fagplaner og innhold i
øvrige valgfag tenker jeg at sjakk som er et så populært utviklende lett kan få en slik fagplan hvor både
utrente, hobbyspillere og seriøse klubbspillere kan gjøre det de liker best- på skolen. I tillegg vil de få
karakter i faget som teller på samme linje som andre fag.
 
For skolene sin del er det heller ikke et fag som vil kreve mye materiell og utgifter. Fag som for
eksempel friluftsliv medfører store utgifter til telt, bussturer, skikort og annet. Utgiftene til brett, brikker
og klokker er marginalt i forhold. I Bergen er det også et stort sjakkmiljø hvor vi kan hente inspirasjon,
kompetanse og hjelpeinstruktører. Et slikt fag på skoler i Norge vil antakeligvis også være utviklende for
rekruttering til sjakklubber og enda større plass til sjakk i nærmiljøet enn det vi har i dag.
 
Det er i grunnen en nobrainer……..men……… dette krever at noen i NSF med litt politisk innflytelse
kan fronte saken for UDIR, sjekke hva som kreves av en søknad osv.
 
Jeg stiller meg til disposisjon innenfor rimelighetens grenser til å bistå i et slikt arbeid hvis NSF er
interessert. Jeg stiller også egen skole og meg selv til disposisjon som pilot/ prøvekanin  forutsatt at
skoleeier godkjenner det.
 
Håper at NSF synes dette høres interessant ut og at dere har noen flinke folk som dere kan sette på
saken.
 
Dette er valgfag på ungdomsskolen — Ung.no
 
Henning Ettrup 
Rektor Kirkevoll skole
_________________________________
 
 
Det er innvilget tilskudd fra Imdi, til tiltak rettet mot integrering av flyktninger. Dette er tenkt fordelt til
klubbene som søker, til bruk lokalt. Det må utarbeides et forslag til fordeling. I første omgang inviteres
klubbene til å søke om støtte til sine prosjekter.
 
 

Vedtak
-Forhør med Geir angående ECUs årsmøte. 
-Sjakk som valgfag i ungdomsskolen - Det tas kontakt med Ettrup, forslagsstiller for å se på muligheten
til å realisere dette. Simen ettersender tidligere forslag fra Oslo kommune. 
-Klubbene inviteres til å søke om penger til aktiviteter for å integrere flyktninger i lokalmiljøet, med
søknadsfrist, fordeling avventes til søknadene er inne og omfanget blir kjent. 
Vedtaket var enstemmig.
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