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Norges sjakkforbund stemte ned et samarbeid med Kindred Group
Kongressen til Norges sjakkforbund stemte sent søndag kveld et klart nei til et samarbeid
med et av verdens ledende spillselskap, Kindred Group.
Den mulige avtalen har frem mot dagens votering skapt et høyt engasjement i sjakk-Norge, både
blant motstandere og tilhengere. Sjakkpresident Morten L. Madsen håper dette engasjementet er
noe som vil leve videre, selv om kongressen valgte å si nei til samarbeidet. – Dette har vært en
intens og tidvis krevende debatt for norsk sjakk, men nå har kongressen fattet sitt valg, og dette
er en beslutning sentralstyret i NSF må og vil forholde seg til i det videre arbeidet, sier Madsen.
- Det positive i debatten frem til denne beslutningen har vært det brennene engasjementet så
mange har vist for sjakken. Jeg håper virkelig at dette engasjementet nå vil fortsette. Mange
ressurssterke personer har kommet med gode og kreative innspill på hvordan norsk sjakk kan
øke sin inntektsbase, og jeg regner nå med at disse vil ta med seg dette engasjementet videre i en
felles dugnad for å bedre den økonomiske situasjonen for sjakken i Norge.
Høy temperatur på Kongressen
Den mulige avtalen mellom NSF og Kindred Group har skapt en heftig debatt før kongressen, og
det samme var også tilfelle før avstemmingen. Til slutt stemte 132 delegater nei, og 44 delegater
ja til avtalen.
Presidenten fortsetter
Sjakkpresident Morten L Madsen ble gjenvalgt på årets kongress, selv om forslaget om
samarbeid med Kindred ble vraket. Under valget til ny president kom det benkeforslag på
formannen i sjakklubben Kampen på brettet, Per Kristian Hansen, men kongressen valgte å ha
fortsatt tillitt til Madsen som president det neste året. Gjennom et nytt benkeforslag ble Hansen
derimot valgt til visepresident.
- Jeg takker for tilliten fra kongressen, og ser frem til å lede et forbund med en rekke engasjerte
medlemmer som de siste ukene har fremvist et enormt engasjement for sjakken, og alt det gode
sjakken står for, sier den gjenvalgte presidenten.

