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Oslo, 7. juni 2018  

Kongressforslag  

 

Forslag:  

Kongressen skal ta stilling til om NSF skal inngå en samarbeidsavtale med selskapet Kindred Ltd, 

basert på vedlagte intensjonsavtale.  

 

1. Sammendrag 
NSF ble høsten 2018 kontaktet at det børsnoterte selskapet Kindred, som er en ledende global 

aktør innen digitale underholdningsbaserte pengespill, og en stor bidragsyter til idrett og 

frivillighet i alle markeder der de er tilstede, f.eks for Svensk Elitfotboll.  

 

Årsaken til at Kindred kontaktet NSF var todelt: 

 - De ønsket å samarbeide med en seriøs aktør med et godt omdømme 

 - De ønsket å samarbeide med en aktør som ikke er tett bundet opp til Norges Idrettsforbund og 

Norsk Tipping, og dermed kunne vurdere tematikken «Spill-regime i Norge» fra et nøytralt 

ståsted.  

 

Kindred opplever at en samarbeidsavtale med NSF vil gi dem en troverdig stor aktør i Norge for å 

hjelpe til å realisere sjakkens muligheter. Samtidig vil NSF også kunne bidra til at en faktabasert 

debatt om norsk spillpolitikk. Målet for Kindred er å skape forståelse og aksept for at det norske 

markedet for online pengespill re-reguleres fra dagens enerettsmodell der Norsk Tipping og 

Rikstoto har monopol, til en lisensmodell med like vilkår for lisenstakere.  

 

Kindred tilbyr NSF en langsiktig samarbeidsavtale over 5 år, med 10 mkr til NSF hvert av årene, til 

sammen 50 mkr.  

 

Kindred vil i avtaleperioden være NSFs hovedsamarbeidspartner. 

 

Sentralstyret har brukt perioden siden man ble kontaktet til å sette seg grundig inn i tematikken 

rundt regulering av online pengespill. Sentralstyret har også gjort seg kjent med Kindred som 

selskap, og hvordan de opererer.  

 

Sentralstyret har konkludert med at dette er et samarbeid som er relevant, lovlig, og som vil 

gjøre mye for norsk sjakk, og at saken bør legges frem for Kongressen for avgjørelse der.  

 

2. Sentralstyrets viktigste resonnementer 
a. De positive økonomiske effektene for NSF vil være av en annen størrelsesorden enn noe 

man tidligere har sett 

i. 50 mkr over 5 år gir norsk sjakk muligheter man aldri har hatt tidligere  

1. Pengene skal disponeres av NSFs Kongress, gjennom årlige 

budsjettbeslutninger der. Sentralstyre og administrasjon vil så få i 

oppdrag fra Kongressen å iverksette de planer som vedtas, i samarbeid 

med representanter for de ulike områdene som får midler 

(klubber/kretser, toppsjakk-representanter, turneringsarangører osv). 
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b. I vedlagte materiale finnes et budsjettutkast for bruk av midlene. Grovt sett forslår 

Sentralstyret å fordele ressursbruken på 

i. breddeaktiviteter i regi av klubber og kretser (ca 2 mkr/år), 

ii. toppsjakktiltak (ca 2 mkr/år),  

iii. turneringsstøtte og arrangementer (ca 1,5 mkr/år),  

iv. prosjekter for videre utvikling av norsk sjakk (ca 1,5 mkr), samt 

v. tiltak for å sikre NSFs økonomi utover 5 års perioden (ca 1,5 mkr - 

fondsoppbygging og tilsvarende).  

vi. 1,5 mkr vil dessuten gå med til interne merkostnader det vil medføre for 

planlegging og gjennomføring av de tiltak man har forpliktet seg til i 

handlingsplanene knyttet til samarbeidsavtalen (se pkt 4 under og vedlegg). 

vii. Det vil ikke bli brukt penger på prosjekter som SkoleSjakken og Sjakk5ern, siden 

det der er alt overveiende barn som deltar.  

 

c. Hensynet til de med spilleutfordringer ivaretas bedre i en lisensmodell 

a. Over halvparten av nordmenns online-spill forgår i dag uregulert hos tilbydere 

utenfor Norge. Det er derfor ingen samlet kontroll eller regulering av tiltak for å 

beskytte de som sliter med eller er i faresonene for å få utfordringer med 

spilleavhengighet. Under en lisensmodell vil alle tilbydere og spillere bli regulert 

under en felles lovgivning, og norske myndigheter vil sammen med bransjen kunne 

iverksette samme vern og kontrollmekanismer, uavhengig av om man spiller hos 

Norsk Tipping eller noen av de andre aktørene som får lisens.  

 

viii. Økte inntekter til Staten 

1. Siden spilleomsetningen i en lisensmodell foregår i Norge vil den norske 

stat få økte skatteinntekter. Skattesats bestemmes av myndighetene. I 

dag foregår omsetningen utenfor Norge, uten skatteinntekter for staten. 

2. Staten får under en lisensmodell høyere inntekter fra spill enn i dag. 

Dette kan brukes til økte overføringer til idrett og frivillighet. Men det er 

selvsagt til syvende og sist myndighetenes beslutning hva de økte 

midlene benyttes til. 

 

d. Naturlig å regne med at det kun er tidsspørsmål før også Norge vil gå over til en 

lisensmodell 

a. Andre land det er naturlig å sammenligne seg med har innført lisensmodeller. I 

Danmark ble dette innført allerede i 2012, og Sverige innførte lisensmodell nå fra 

årsskiftet 2018/2019. Begrunnelsen har vært tredelt: Hensyn til spillere, økte 

skatteinntekter, og mer penger til omfordeling til idrett og frivillighet. Men landene 

har også valgt lisensmodell i erkjennelsen av at den teknologiske utviklingen vil gjøre 

det gradvis mer vanskelig og etter hvert umulig for myndigheter å hindre 

innenlandske spillere i å velge hvor de vil spille – hos nasjonale eller utenlandske 

selskaper. Denne beslutningen ligger både i dag og i fremtiden hos spillerne selv – og 

ikke hos myndighetene. Løsningen Danmark og Sverige har valgt er da å tillate alle 

seriøse aktører å innordne seg en lisensordning og å operere i kontrollerte former 

innenlands. På den måten har de lykkes med å flytte tilnærmet all omsetning 

innenlands, med de gode effekter dette har, ikke minst for de med spilleutfordringer.  

b. NSF har satt seg inn i situasjonen i Sverige og Danmark, gjennom besøk, workshops 

og intervjuer, og også samtaler og intervjuer med Kindred selv og med andre. Bildet 
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som tegner seg er at disse markedene hver på sine områder fortsatt diskuterer 

temaer knyttet til lisensmodellen de har valgt. Men det er samtidig ingen røster som 

hever seg for å gå tilbake til den type enerettsmodell Norge har – man opplever at 

monopolmodellen hørte til en annen tid som nå er forbi hos dem, og så jobber man 

for å gjøre lisensmodellen best mulig hos seg. Denne holdningen har NSF sett ikke 

bare hos aktører som representerer spilleaktørene, men også fra lovgivende og 

regulerende myndigheter.  

c. I Norge er det fortsatt sterke krefter som støtter enerettsmodellen. Men den 

offentlige debatten om temaet er økende og gradvis mer nyansert.   

 

e. Samarbeidsavtalen er lovlig 

ix. NSF og Kindred har i to omganger fått utredet de legale sider ved et samarbeid, 

begge ganger med klare konklusjoner om at avtalen er lovlig. Det er her viktig å 

merke seg at dette er under forutsetning om at NSF ikke på noen måte vil 

reklamere for noen av Kindreds spillevaremerker. NSF vil heller ikke på annen 

måte forsvare eller oppfordre til pengespill. Samarbeidet skal være et 

partnerskap knyttet til den offentlige debatten de positive samfunnsmessige 

effektene en lisensordning vil innebære. 

 

f. Avtalen vil ha normale beskyttelser for begge parter mot at den annen part ikke følger 

avtalen 

x. Dersom enten Kindred eller NSF ikke etterlever avtalen vil det kunne ha 

konsekvenser, f.eks. for NSF i form av redusert økonomisk støtte – opp til 3 mkr 

per år. Ved grove brudd vil den annen part kunne heve hele avtalen.  

 

g. Selskapet Kindred har en profil som muliggjør et samarbeid 

a. En observasjon er at aktørene innen onlinebaserte pengespill er en nokså 

sammensatt gruppe.  

1. Det finnes store globale børsnoterte aktører som jobber for å 

videreutvikle de spillmarkedene de er en del av i seriøs retning, og som 

ønsker å påvirke til at markeder med gammeldags regulering (les: Norge/ 

enerettsmodell) heller velger den mer tidsmessige løsningen 

lisensmodell. Kindred kommer inn under denne kategorien. Se mer om 

Kindred og bl.a. deres verdisyn og deres arbeid vis a vis de med 

spilleutfordringer på deres hjemmeside her1 

a. Et godt eksempel er Kindreds initiativ (se pressemelding 3. juni 

2019 vedlagt), der selskapet melder at de ensidig vil droppe 

bonusmarkedsføring på TV, og også at de innfører obligatoriske 

innskuddsgrenser for norske kunder 

2. Og så finnes det mange grader av useriøse aktører.  

xi. I et lisensbasert marked viser erfaring fra både Sverige og Danmark at de 

useriøse fort faller fra, mens de seriøse klarer seg og bidrar til de positive 

samfunnsmessige effektene en overgang til en lisensmodell innebærer. 

Erfaringer fra Sverige og Danmark viser også at myndighetene har vesentlig 

enklere reaksjonsmuligheter mot aktører som ikke innretter seg gjeldende 

                                                            
1 https://www.kindredgroup.com/sv/?l=sv  
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regulering, og derigjennom kan stoppe deres aktiviteter i det regulerte 

markedet. 

1. NSF anser at Kindred er en slik seriøs aktør, og at det til og med bør 

kunne være grunnlag for et samarbeid langt ut over de første 5 årene 

avtalen regulerer.  

 

3.  Videre prosess 
a. Sentralstyrets kongressforberedelser 

i. Informasjon til en rekke personer i norsk sjakk 

1. Et av de råd NSF har mottatt – bl.a. fra Svensk Elitfotboll (SEF), som nylig 

inngikk en 1,8 mrd SEK avtale med et av Kindreds merkevarer (Unibet – 

150 mSEK/år over 12 år) er å involvere og forankre. Også i Sverige gjør 

mange seg tanker om spill og f.eks. avhengighet. SEF informerte sine 

klubber om situasjonen tidlig, og fikk gjennom avtalen på sin kongress 

uten særlig vanskelige diskusjoner 

2.  Sentralstyret har valgt samme modell, og har henvendt seg til en rekke 

klubbledere og andre med beskjed om at saken kommer opp, for at man 

skulle få ekstra tid til å tenke gjennom saken 

3. Også etter offentliggjøring 7. juni vil Sentralstyret fortsette å ta kontakt 

med flest mulig klubb- og kretsledere for å snakke om saken. 

ii. Lansering sammen med Kongresspapirene 

1. NSF har lovfestet at klubber og kretser har krav på å motta sakspapirer 

en måned før kongressen, slik at alle har tid til å sette seg inn i disse. 

Styret har valgt samme prosess i denne saken, som dermed vil bli 

behandlet som en egen sak under punktet forslag på den ordinære 

kongressen i Larvik 7. juli kl 17. 

b. Klubber og Kretsers egne prosesser frem mot Kongressen 

i. Sentralstyret stiller et betydelig materiale til rådighet når klubber/kretser skal ta 

stilling til saken og velge sine delegater til Kongressen: 

1. Dette forslagsnotatet 

2. Intensjonsavtalen med Kindred 

3. Budsjett for bruk av 50 mNOK over 5 år 

4. Aktivitetsplanen 

5. Spørsmål-og-svar 

6. Utredninger om spillemarkedet av Menon (2018) og Rambøll (2015) 

7. En pressemelding fra Kindred Norge fra juni 2019 om tiltak i det norske 

spillmarkedet  

8. Lenker til diverse annen dokumentasjon 

ii. I tillegg vil Sentralstyret så langt det lar seg gjøre stille seg til disposisjon for 

klubber og kretser som ønsker møte eller annen kontakt som del av 

klubbens/kretsens forberedelser til Kongressen.  

1. Ta kontakt på nsf@sjakk.no 

c. Kongressbehandlingen 

i. Saken er ordinær i den forstand at det kreves et flertall blant de som stemmer 

for at avtalen skal kunne inngås.  

1. Fra NSFs lover §11:  
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a. Alle forslag må, såfremt intet annet er bestemt i lovene, oppnå 

alminnelig flertall for å bli vedtatt. Ved stemmelikhet anses det 

som falt 

d. Dersom forslaget ikke blir vedtatt 

i. Da fortsetter verden som før, og planene om et samarbeid med Kindred legges til 

side. 

e. Dersom forslaget blir vedtatt 

i. Da vil partene – NSF og Kindred – raskt (antagelig i juli eller senest tidlig i august) 

inngå en endelig avtale der den vedlagte intensjonsavtalen danner rammene og 

regulerer innholdet. 

ii. Samarbeidet vil så starte opp 

iii. Økonomisk støtte til NSF vil starte opp umiddelbart, med ca 1/5 av årsbeløp i 

2019 – dvs 10 mkr * (5/12) = ca 4,2 mkr. Og så nye 10 mkr i 2020 osv. Se vedlagte 

budsjettutkast.  

 

4. Om NSFs rolle i spilledebatten i avtaleperioden 
a. Hva vil være NSFs rolle når man skal jobbe sammen med Kindred for en faktabasert 

debatt for å skape forståelse og aksept for at det norske markedet for online pengespill 

re-reguleres fra dagens enerettsmodell der Norsk Tipping har monopol til en 

lisensmodell med like vilkår for lisenstakere. 

i. Konkretiseringen av NSFs rolle er nedfelt i en Aktivitetsplan (se vedlegg). Denne 

er et levende dokument som i første omgang er konkretisert for ca et år (12 

måneder fra august 2019), og som deretter oppdateres regelmessig. 

ii. Viktigste typer aktiviteter i foreliggende Aktivitetsplan: 

1. Samfunnsmessige aktiviteter 

a. Deltagelse i møter, med viktige personer knyttet til valg av 

spillmodell i Norge 

i. Herunder både NSFs eget nettverk og Kindreds nettverk 

2. Gi høringsuttalelser og innspill  

a. Typisk til lovforslag, forskriftsendringer og andre offentlige 

arbeider der man kan få gi høringsuttalelser 

b. Også aktuelt med innlegg og kronikker i den løpende offentlige 

debatt 

3. Deltagelse på politiske arrangementer 

a. NSF kan stå for sjakk-innslag i aktuelle situasjoner, f.eks  

i. når spilletemaet behandles i Stortinget 

ii. ved/i forkant av valg 

4. Delta i pressekonferanser når relevant 

5. Omtale samarbeidet på NSFs hjemmeside og øvrige egne medie-flater 

6. Dokumentasjon av gjennomføringen av de tiltak NSFs bedrede økonomi 

muliggjør 

a. Bredde, topp, turneringer, prosjekter, osv. – alt vil bli 

dokumentert 

iii. Kindred og NSF vil gjennomføre faste koordineringsmøter i avtaleperioden for å 

sikrestille at samarbeidet utvikler seg etter plan; evt justere planene når naturlig. 

1. Det vil også bli utarbeidet årlige rapporter som viser hva som er gjort og 

hva som er oppnådd 
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2. Disse vil gjøres tilgjengelige for beslutningstagere, media, innad i sjakken 

osv.  

b. NSF skal derimot ikke være en reklamekanal for Kindred eller noen av selskapets 

merkevarer. Å profilere logoer eller produkter fra Kindred er i strid med nåværende 

lovgivning, og det vil NSF ikke gjøre. NSFs engasjement vil være knyttet til de positive 

samfunnsmessige konsekvensene ved innføring av en lisensmodell.  

 

5. Avsluttende kommentarer fra Sentralstyret 
a. Avtalen med Kindred vil kunne gi NSF bedre økonomi enn noen gang før til å 

gjennomføre ideer og tiltak til beste for sjakken i Norge, og til å sikre NSFs økonomi i lang 

tid fremover 

 

b. Avtalen vil forplikte NSF til å delta i samfunnsdebatten om reguleringen av online 

pengespill i Norge, og til å jobbe for en overgang til en lisensmodell 

i. Dette ville ikke NSF kunnet gjøre uten å kunne stå for dette standpunktet 

uavhengig av alt annet 

ii. Sentralstyret har derfor brukt tid på å utrede om man kan støtte lisensmodellen 

på prinsipielt grunnlag – altså uavhengig av avtalen med Kindred. 

1. Man har konkludert med at så er tilfelle,  

a. primært fordi lisensmodellen vil gjøre det enklere å beskytte de 

mange med spilleutfordringer som i dag spiller ubeskyttet mot 

tilbydere fra utlandet, 

b. og sekundært fordi staten under lisensmodellen vil få økte 

skatteinntekter, noe som igjen muliggjør økte budsjetter for 

idrett og frivillighet 

2. Denne typen gode samfunnsmessige effekter er noe NSF er for og kan 

støtte – helt uavhengig av avtaler og økonomi.  

iii. En relevant tilleggseffekt av et eventuelt regimeskifte til lisensmodell vil også 

være at NSF vil kunne kjempe om samarbeidsavtaler i et større marked enn i dag.  

 

c. I sum gjør dette at Sentralstyret ønsker at NSF gjennom sitt høyeste organ – Kongressen 

– skal ta endelig avgjørelse om man skal inngå den foreliggende samarbeidsavtalen med 

Kindred.   
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Intensjonsavtale 
(Oppsummering av betingelser) 

 
for 

 
Avtale om  
samarbeid 

 
mellom 

 
Norges Sjakkforbund (org.nr. 971 286 474) ("NSF") 

 
og 

 
Kindred (London) Ltd., company number 03433883, c/o Alliotts, 4th Floor Imperial House, 8 Kean 

Street, London WC2B 4AS, United Kingdom ("Kindred")  
 
 

1: Om partene og bakgrunnen for samarbeidet 
 
✓ Norges Sjakkforbund er en ideell, uavhengig organisasjon, som organiserer sjakklivet for voksne i 

Norge, og har også tilbud til barn og unge. NSF organiserer cirka 125 klubber og 4000 
medlemmer over hele landet. 

 
✓ Norges Sjakkforbund er ikke medlem av Norges Idrettsforbund. At NSF står utenfor Norges 

Idrettsforbund, gjør at Forbundet er et uavhengig idrettsforbund, som kun må forholde seg til sitt 
eget lovverk. Dette er også til hinder for at forbundet kan motta anslagsvis 3-4 millioner kroner i 
årlige overføringer fra Norsk Tipping, som de ville fått med medlemskap i Norges Idrettsforbund. 
Norges Sjakkforbund har i dag en økonomi som er i balanse, men inntektsgrunnlaget er 
utfordrende, og forbundet mottar begrensede sponsorinntekter. NSF har imidlertid en rekke 
gode, samfunnsmessige og sportslige prosjekter og ideer som vil kunne gjennomføres dersom 
økonomiske midler blir tilgjengelige.  

 
✓ Kindred Group. er en ledende, global aktør innenfor digitale, underholdningsbaserte pengespill, 

med 11 varemerker i porteføljen og over 20 millioner kunder totalt.  Konsernet tilbyr kamp- og 
livespill på sportsarrangementer, racing, poker, casino og bingo. Kindred er siden 2014 
børsnotert på Nasdaq Stockholm. 

 
✓ I NORGE ER KINDRED ER EN AKTIV, POLITISK OG OPINIONSMESSIG PÅDRIVER FOR INNFØRING AV EN 

LISENSORDNING FOR PENGESPILL I NORGE. KINDRED HAR INNTATT, OG STYRKET EN LEDERPOSISJON SOM 

TALERØR OG SAMTALEPARTNER PÅ VEGNE AV DE ØVRIGE, UTENLANDSKE SPILLAKTØRENE I DEN OFFENTLIGE, 
NORSKE DEBATTEN OM FREMTIDENS PENGESPILLPOLITIKK. GJENNOM DE SISTE FEM-SEKS ÅRENE HAR 

KINDRED GROUP, GJENNOM MÅLRETTET OG LANGSIKTIG PUBLIC AFFAIRS-ARBEID, BLITT ANSETT SOM EN 

troverdig samtale- og diskusjonspartner, og inntatt en tydelig og synlig lederrolle på vegne av 
resten av bransjen. 

 
✓ Kindred ønsker å bygge solide allianser med troverdige samarbeidspartnere innenfor norsk 

samfunns- og idrettsliv. Det norske lovverket gjør det imidlertid  ulovlig og umulig for 
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✓ Kindred ønsker å bygge solide allianser med troverdige samarbeidspartnere innenfor norsk 
samfunns- og idrettsliv. Det norske lovverket gjør det imidlertid  ulovlig og umulig for 
utenlandske spillselskaper å markedsføre seg på norsk jord – på alle kommersielle flater og i alle 
kanaler og plattformer som er underlagt norsk jurisdiksjon, herunder inngåelse av 
sponsoravtaler. Utenlandske spillselskapers forsøk på å inngå sponsorsamarbeid med 
idrettsutøvere, klubber og forbund tilknyttet Norges Idrettsforbund er alle blitt stanset, enten av 
det norske markedsføringsforbudet, eller av norsk idretts eget lovverk. 

 
✓ Høsten 2018 henvendte Kindred Group seg til Norges Sjakkforbund, med invitasjon til dialog om 

en langsiktig samarbeidsavtale. Den juridiske grensegangen av lovligheten av en slik avtale er 
nøye gjennomgått og avklart, og Sentralstyret i NSF ber sitt høyeste organ, Kongressen, å ta 
stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale. 

 
2: Avtalens hovedinnhold 
 
Denne intensjonsavtale gir en oversikt over overordnede forhold som det ved inngåelse av 
inneværende Avtale er enighet om mellom partene, og som skal innarbeides i en endelig Avtale. En 
slik endelig Avtale vil bli inngått under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 
2019 gir sin tilslutning til dette. 
 
Det er enighet om følgende hovedpunkter: 

 
Emne Detaljer og forutsetninger 
  

Avtalens hovedrettighet Kindred Group Plc. - Hovedsamarbeidspartner for NSF i 

avtaleperioden. 

  

Avtaleperiode 01.08.2019 – 01.08.2024. 

  

Vederlag - 10 mkr per år.  

- NSF forplikter seg til å benytte 1,5 millioner kroner årlig til 

aktivering av avtalen, for å maksimere effekten for begge parter. 

-Manglende oppfølging av godkjent, Årlig aktivitetsplan kan 

medføre avkortning i utbetaling av vederlag. 

 
  

Felles, overordnet mål med 

avtalen 

Partene skal sammen jobbe for en Dfaktabasert debatt som skaper 

forståelse og aksept for de faktiske konsekvensene av at det 

Norske markedet for online pengespill re-reguleres til en 

lisensmodell.  
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Emne Detaljer og forutsetninger 
  

Utgangspunkt for 

samarbeidet 

 

Begge: 

 

 

 

Kindred:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSF: 

 

 

Følgende fundament og felles forståelse mellom partene ligger til 

grunn for Avtalen: 

 

En norsk pengespillmodell, som samler alle aktører og spillere 

under ett, lovregulert regime, er den mest ansvarlige løsningen for 

å skape bedre beskyttelse for spillerne, og økte inntekter til idrett, 

stat og frivillighet. 

 

 

Det er lite fremtidsrettet å forsøke å skape et innelukket, norsk 

monopol i et digitalt marked, med global konkurranse og 

forbrukernes frie valg. Sett opp mot dagens enerettsmodell gir 

lisensordningen økt kontroll, og bedre forutsetninger for å nå de 

målsettingene som myndighetene har i spillpolitikken, fordi man får 

regulert en langt større del av markedet. 

 

En lisensordning vil kunne gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 

mellom 1 og 2 milliarder kroner, avhengig av hvilken skattesats som 

legges til grunn. Vi ønsker genuint å bidra i finansieringen av norsk 

idrett og frivillighet, og vårt samarbeid med NSF er et godt eksempel 

på at vi mener alvor. En lisensordning vil gi økte skatteinntekter til 

den norske stat, og økte kommersielle inntekter til idrett og 

frivillighet. 

 

Samarbeidet med NSF er en historisk mulighet til å vise at vi mener 

alvor med vårt mål om å være en ansvarlig aktør som gir tilbake til 

det norske samfunnet, og skaper tryggere rammer for de som spiller 

 

I NSF har vi nå satt oss grundig inn i fakta knyttet til en endring av 

Norsk spillpolitikk , og vi har studert de positive effektene av en 

lisensordning i Sverige og Danmark. NSF er overbevist om at den 

eneste ansvarlige pengespillmodellen er å regulere alle aktører og 

spillere under ett, felles lovverk. Det er det beste regimet for å skape 

bedre beskyttelse for spillerne og økte inntekter til idrett, stat og 

frivillighet. 

 

Denne avtalen vil skape en helt ny, økonomisk hverdag for norsk 

sjakk, og i betydelig grad inspirere ildsjeler, klubber, rekruttering og 

toppsjakk. Den  vil også være med å stimulere en rekke andre, 

samfunnsnyttige sjakkprosjekter. 

 

Pengespill vil trolig alltid skape debatt, men dagens regulering kan 

bli bedre enn monopolordningen vi fortsatt har i Norge. Det ønsker 

vi å bidra til. I Kindred Group har vi funnet en seriøs og troverdig 

partner, som har viljen og musklene, og som ikke har skjulte motiver 
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ut over å ville jobber grundig og ansvarlig at en lisensmodell skal gi 

et bedre og tryggere miljø for online pengespill i Norge. 

 

Sammen skal vi skape enda bedre rammevilkår og interesse for sjakk 

i Norge, og bidra til å nyansere en hittil ensidig debatt med 

mangelfullt faktagrunnlag. 
  

NSF, forpliktelser aktivering 

av Avtalen 

NSF har utarbeidet et ”Utkast til aktivitetsliste” Dokumentet angir 

prosjekter og felles aktiviteter, rettigheter m.m. som skal 

gjennomføres av partene. Denne skal videreutvikles frem mot 

signering av endelig Avtale, og revideres, oppdateres og 

godkjennes årlig av NSF og Kindred. 

  

Konfidensialitet Den endelige Avtalen skal være konfidensiell mellom partene. 

Partene er imidlertid enige om at innholdet i inneværende 

intensjonsavtale er å anse som nødvendig informasjon for å skape 

tilslutning blant kongressens stemmeberettigede og andre, interne 

stakeholders. 

 

Partene forplikter seg likevel til å ikke avsløre konfidensiell 

informasjon for tredje part, med mindre dette er avklart skriftlig 

mellom partene. 

  

  

  

  

  

  

 
Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

Stockholm den ______7.6___ 2019   Oslo den _____7.6____ 2019 

 

                              For Kindred (London) Ltd.       For Norges Sjakkforbund    
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Vedlegg til Kongressnotat om mulig samarbeidsavtale med Kindred - Budsjett

Budsjett dersom avtale inngås med Kindred Per år

tall i mNOK Reg'18 Revbud'19 Bud'20 2019 m K 2020-23 m K

Kontingent 1,5                1,5                1,6                1,6                1,6                

Andre nåværende inntekter 1,0                0,9                0,9                1,0                1,0                

Avtale beløp fra Kindred 4,2                10,0              

Sum Inntekter 2,5                2,5                2,5                6,8                12,6              

Nåværende driftskostnader 2,5                2,4                2,5                2,5                2,5                

K1: Breddeaktiviteter i regi av klubber/kretser 0,8                2,0                

K2: Toppsjakk-tiltak 0,8                2,0                

K3: Turneringsstøtte/Arrangementer 0,6                1,5                

K4: Prosjekter for Utvikling av norsk sjakk 0,6                1,5                

K5: Langsiktige tiltak 0,3                0,8                

K6: Fondsoppbygging (til resultat - 0,75 mkr/år) -                -                

K7: Kostnader handlingsplan Kindred-avtale 0,6                1,5                

Sum Kostnader 2,5                2,4                2,4                6,4                11,8              

Driftsresultat 0,0 0,1 0,1 0,4 0,8

Egenkapital 31.12 0,5 0,6 0,7 0,9 4,1                

Noter

7. K5: Langsiktige tiltak: Her inngår arbeid for å sikre at norsk sjakk står sterkest mulig etter kommende 5-års periode, både 

økonomisk, organisatorisk og sportslig.
8. K6: Fondsoppbygging: Norsk Sjakk bør sette av en del midler til å styrke egenkapitalen og står sterkere økonomisk når 5-

års perioden er gjennomført.

9. K7. Kostnader handlingsplan Kindred-avtale: her vil alle kostnader knyttet til gjennomføring av NSFs aktiviteter inngå. 

Detaljert budsjett vil bli utarbeidet. 

1. Regnskap 2018, Revidert budsjett 2019 og Budsjett 2020 skal godkjennes på kongressen 7. juli 2019 og er således 

foreløpige

2. Beløp fra Kindred i 2019 er 5/12 av et årsbudsjett, da det forutsettes at evt avtale trer i kraft per 1.8.19
3. K1: Breddekativiteter i regi av klubber og kretser: Det forutsettes at dette er midler som i stor grad disponeres lokalt. Det 

bør antalige opprettes en søknadsordning, der midler tildeles ifht oppgitte formål. Rutiner for dette må utarbeides i nært 

samarbeid med representanter for klubber og kretser. 

4. K2: Toppsjakktiltak: her vil toppsjakkutvalget i samarbeid med representanter for toppsjakkspillerne utvikle planer for 

hvordan midlene best kan benyttes. 

5. K3: Turneringsstøtte/Arrangementer: Her vil både nåværende og nye turneringer kunne støttes. Rutiner for bruk av disse 

midlene må utvikles i samarbeid med representanter for turneringsarrangører

6. K4: Prosjekter for utvikling av norsk sjakk: Her vil det bli invitert til idemyldring fra hele organisasjonen. Initiativene skal ha 

potensiale til å styrke norsk sjakk på alle tenkelige måter
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UTKAST TIL AKTIVITETSLISTE 

Vedlegg til Intensjonsavtale mellom Kindred og Norges Sjakkforbund av 6. juni 2019 

1. Referanse til Intensjonsavtalen 

 

I Intensjonsavtalen fremgår det under NSFs forpliktelser – Aktivering av Avtalen: 

 

«Partene har utarbeidet et «Utkast til Aktivitetsliste». Dokumentet angir prosjekter og felles 

aktiviteter, rettigheter mm. Som skal gjennomføres av partene. Denne skal videreutvikles frem 

mot signering av endelig Avtale, og revideres, oppdateres og godkjennes årlig av NSF og 

Kindred». Denne aktivitetslisten er ikke endelig, og vil løpende være gjenstand for endringer, 

enten i form av bortfall av enkeltaktiviteter/-prosjekter eller tilførsel av sådanne. 

Avtalen skal ikke medføre profilering eller presentasjon av noen av Kindreds underliggende spill-

varemerker. 

 

2. Selve Aktivitetslisten 

 

a. Samfunnsmessige aktiviteter 

i. Konferanse 

1. NSF vil delta på årlige konferanser, seminarer og møter om finansiering 

av frivillig sektor, ansvarlighet og spill-politikk 

a. Søkelys på lisensordning og hvilke muligheter det kan gi 

b. NSF arrangerer i egen regi møte/seminar med NIF og særforbund 

– gjennomføres høst/vår  

 

ii. Arendalsuka 

1. Deltagelse på faglig arrangement – kveldsarrangement i regi av Kindred 

2. Mulig samarbeid om delarrangement under Arendalsuka 

3. Simultanarrangement med kjente sjakkspillere på Kindreds stand. 

Kommentering av kjente sjakkpersoner 

 

iii. Møte/Relasjonsprogram 

1. Møter med beslutningstagere om lisens og finansiering av frivillig sektor 

a. Kindred og NSF samarbeider om dette 

b. Kan utvides til å innbefatte møter med andre relevante aktører 

og organisasjoner 

2. Politisk nettverk 

a. NSF skal gjennom sine kontakter og nettverk bidra til å få satt 

opp /arrangert møter/dialogsamtaler 
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i. Møter settes opp i samråd med Kindred og 

bransjeforeningen NBO, og fasiliteres av NSF 

3. Høringer/Innspill 

a. NSF vil bidra til høringsuttalelser og med innspill ifbm fremtidige 

saker som omhandler pengespill og finansiering av frivillig sektor  

 

iv. Annet 

1. Sjakk-aktivitet foran relevante arenaer når det er spillhøringer, debatter 

eller annen relevant aktivitet 

2. Sjakkurs og sjakk-happenings (simultan/turneringer) for Kindreds 

ansatte, kunder og samarbeidspartnere 

3. NSF sender kronikker/debattinnlegg + besvarer relevante innlegg i 

debatten, der det er naturlig at NSFs stemme blir hørt. 

 

b. Profilering av samarbeidet 

i. Media 

1. Felles pressekonferanse ifbm offentliggjøring av endelig avtale 

2. NSF stiller opp i debatter og i media etc i relevante sammenhenger 

 

ii. Presentasjon av samarbeidet på NSFs hjemmeside 

1. Kindred presenteres som NSFs hovedsamarbeidspartner på NSF sin 

hjemmeside. 

2. Facebook 

3. Filmer i sosiale medier som beskriver samarbeidet. Disse skal ha et 

informativt, ikke-kommersielt uttrykk. 

 

c. Større initiativ som kan bli muliggjort av samarbeidet – eksempler – budsjett for 

anvendelsen av 8,5 mkr i frie midler til å utvikle norsk sjakk per år finnes i eget vedlegg.  

i. Sjakk-VM i 2020 

1. Egen utredning 

ii. Sjakkens Hus 

1. Stort behov 

a. Til turneringer, møter, kurslokaler, spillekvelder, administrativ 

bruk 

iii. Samfunnsprosjekter 

1. Identifisere og utvikle programmer 

2. Bruke NSFs mal for utrulling  

 

d. Sportslige aktiviteter – eksempler – budsjett for anvendelsen av 8,5 mkr i frie midler til å 

utvikle norsk sjakk per år finnes i eget vedlegg.  

i. Økt profilering av Norges Grand Prix sjakkturnering 

1. Årlig turneringsserie – over 100 turneringer 

2. Øke attraktiviteten – få de beste spillerne til å delta oftere 

a. Pengepremier 

b. Rammer 

c. Mediaoppmerksomhet 

ii. Billetter til arrangementer, særlig større internasjonale turneringer og 

mesterskap 
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1. Kindred får billetter til disse arrangementene etter en egen plan 

 

3. Kvalitetssikring av aktivitetene 

 

a. Jevnlige koordineringsmøter 

b. Jevnlige rapporter som oppsummerer arbeidet, med fokus på effekter 
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Vedlegg til Kongressforslag – Spørsmål og Svar 

 

Hvorfor foreslår Sentralstyret dette? 

 

Denne avtalen gir bedre betingelser og rammevilkår for alle som er glade i norsk sjakk.  

Samtidig skal den bidra til en tydeligere stemme i den norske samfunnsdebatten.  

Avtalen skal verken forsvare eller promotere pengespill, og er ikke en tradisjonell sponsoravtale for 

eksponering av logoer og varemerker. Samarbeidet er et partnerskap knyttet til de positive 

samfunnseffektene en lisensmodell vil medføre. 

 

Sentralstyret be Kongressens ta stilling 

Sentralstyret i Norges sjakkforbund ble i fjor høst kontaktet av Kindred med forespørsel om et mulig 

samarbeid. Vi har brukt mye tid på faktainnhenting, og satt oss grundig inn i de svenske og danske 

modellene. En norsk modell skal ikke nødvendigvis være en blåkopi av hva Sverige eller Danmark har 

gjort, men man kan lære av Sverige og Danmark, og etablere en lisensmodell  som er både tryggere 

og enda mer samfunnsmessig lønnsom.  

Vi har kommet til at det er riktig å be om at Kongressen fatter endelig beslutning om dette.  

 

Unik mulighet 

Dette er den beste samarbeidsavtalen som norsk sjakk noensinne har hatt mulighet til å inngå. 

Avtalen med Kindred vil kunne gi oss 10 millioner kroner i året de fem neste årene. Vi mottar som 

forbund ingen midler fra Norsk Tipping, og sliter med å skaffe inntekter fra sponsorer. Denne avtalen 

vil kunne sette oss i stand til i betydelig grad å øke aktivitetsnivået for norsk sjakk på alle plan, samt å 

realisere en rekke prosjekter av stor, samfunnsmessig betydning.  

 

Samarbeidet vil være lovlig 

Vi har i to omganger hentet inn juridiske råd, og vi er trygge på at denne avtalen ikke er i strid med 

markeds-, lotteri eller pengespilloven. NSF skal ikke markedsføre Kindreds spillprodukter/varemerker, 

det ville ikke vært lov med dagens lovgivning. Et felles arbeid for å fremme en lisensordning er 

derimot beskyttet av retten til ytringsfrihet.  

Avtalen inneholder ingen elementer som kan påstås å ha skjulte, kommersielle sider. Sentralstyret 

legger videre til grunn at et samarbeid med Kindred om å oppnå en lisensordning ikke er «politisk» i 

tradisjonell forstand – altså partipolitisk - men rett og slett en god aktivitet for å vareta spillernes, 
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klubbenes og kretsenes interesser, og å muliggjøre økt interesse for og fremme av sjakkspillet, slik 

lovene angir at forbundet har som formål.  

Våre naboland har allerede gjort dette 

I dag har Norge et enerettssystem, der Norsk Tipping og Rikstoto er tildelt monopol. Andre land det er 

naturlig å sammenligne seg med har forlatt enerettsmodellen og innført en lisensmodell der alle 

aktører kan søke lisens mot å forplikte seg til å følge de retningslinjer staten setter. Norske 

myndigheter kan i et lisenssystem regulere at alle spillere kommer inn under ett trygt spilleregime, 

der de med spilleutfordringer kan beskyttes. I dag har ikke de som spiller hos utenlandske selskaper 

denne beskyttelsen.  

Staten vil kunne skattlegge hele, istedenfor bare en del av spilleomsetningen, og dermed få økte 

inntekter. Dette kan igjen bety mer penger til idrett og frivillighet. Det viser erfaringene i Danmark og 

Sverige, som begge har gått over til lisensmodeller de senere år. Også en utredning om det norske 

markedet foretatt av Menon Economics i 2018 viser det samme.  

Den aller viktigste samfunnseffekten fra Sverige er at alle selskaper nå følger samme, strenge 

regelverk for markedsføring og spillansvar. Det er opprettet en nasjonal sperretjeneste – Spelpaus.se 

– der spillere kan utestenge seg selv, og da fra alle tilbud samtidig. Per 1. april hadde 30.000 svensker 

(7000 kvinner og 23.000 menn) benyttet seg av denne selveksklusjonen, mangedobbelt av hva 

myndighetene og eksperter først trodde.  

 

I Sverige har man nå fått kontroll over markedet. Spillerne  er vinnerne gjennom bedre beskyttelse, 

velfungerende verktøy mot problemspilling og valgfrihet. Idrett, frivillighet og statskasse har fått 

åpnet en ny kran for finansiering. 

 

 

Noen relevante spørsmål og svar 

 

Når skal avtalen iverksettes? 

Dersom kongressen 7. Juli godkjenner avtalen, vil den gjelde fra 1. august  2019, med en ramme på 

fem år. 

 

Hvor mye er avtalen verdt? 

Avtalen har en ramme på 50 millioner kroner, fordelt på 10 millioner per år. 

 

Vil Kindreds varemerke og logo profileres i noen sammenheng 

Dette er en avtale som ikke skal profilere kommersielle budskap og logoer, men bidra til en tydeligere 

stemme i den norske samfunnsdebatten. 
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Frykter styret motstand blant medlemmene på kongressen? 

Vi har respekt for at medlemmer kan være skeptiske, og at det kan være motstand mot avtalen. 

Styret har imidlertid, gjennom en lang prosess, gått fra å være kritisk spørrende, til å erkjenne at en 

lisensmodell som regulerer alle aktører og spillere under ett er bra for samfunnet, det er bra for 

problemspillerne, og det vil være bra for Norsk sjakk. Samtidig kan vi med vår troverdighet og 

gjennomslagskraft bidra til å nyansere en viktig samfunnsdebatt.  

 

Gjennom en lang prosess og omfattende gjennomgang av fakta er vi blitt overbevist om at kongressen 

bør få ta stilling i saken – en pengespillmodell som samler alle aktører og spillere under ett, 

lovregulert regime er den mest ansvarlige løsningen for å skape bedre beskyttelse for spillerne og 

økte inntekter til idrett, stat og frivillighet i Norge. 

 

 

Hvordan vet styret at dette er et lovlig samarbeid etter norsk lov? 

Det har vi fått sjekket ut gjennom to juridiske betraktninger, utført av kompetente advokater i 

SimonsenVogtWiig.  Vi kan ikke, og skal ikke, promotere noen av pengespillene til Kindred i Norge. 

Det vil bryte med dagens lovgivning.  Vi kan derimot mene noe om den genrelle lovgivningen, og at en 

lisensieringmodell ville kommet spillere, staten og idrett og kultur til gode. Vi ønsker først og fremst å 

bidra til en mer nyansert debatt om dette temaet. 

 

Noen mener at Kindred er en representat for en idustri som har til hensikt å svekke og undergrave 

Norsk Tipping. Hvordan kan NSF støtte en slik aktør? 

Vi mener at dagens lovgivning svekker og undergraver inntektene til staten, frivilligheten og kulturen. 

Det er nåværende lovgivning som undergraver muligheten til å fange opp problemspillerne, i et 

marked der monopolet kun har kontroll over 50 prosent av online spillerne. I dag konkurrerer ikke 

Norsk Tipping og utenlandske aktører på like vilkår. Én lisensmodell vil endre på dette.  

 

 

Hvorfor kunne ikke styret i NSF gått i dialog med en mindre kontroversiell samarbeidspartner? 

NSF er et lite forbund. Til tross for den økte populariteten sjakk har fått i Norge har ikke det betydd at 

forbundets inntekter har økt tilsvarende. Køen av store norske selskaper som ønsker å bidra med 10 

millioner året til norsk sjakk har ikke vært plagsomt lang. Her får vi en unik mulighet til å bygge et 

sterkt sjakk-Norge, fra bunnen og oppover, for å bidra til å snakke om et behov for en regulering vi 

støtter fullt ut.  

I likhet med resten av idretts-Norge er hver dag for NSF en kamp for å sikre inntekter. Men, i 

motsetning til alle de som er medlemmer av idrettsforbundet får ikke vi en eneste krone fra Norsk 

Tipping – bortsett fra at norsk sjakk også nyter godt av grasrotmiddel-ordningen.   
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Hvordan skal NSF konkret jobbe for å påvirke i debatten om den norske pengespillmodellen? 

Vi er ikke en politisk interesseorganisasjon. Det er heller ikke vårt mandat å være fremoverlente 

lobbyister for Kindred, eller andre aktører. Men, om noen spør, så vil vi svare.  Vi vil bidra med vår 

kunnskap og kontaktnett for å få til en mer faktabasert og nyansert debatt. 

 

 

Hvilke tiltak og prosjekter vil sponsorpengene brukes til? 

Som det fremgår av sakspapirene som er sendt ut til delegatene, og som ligger åpent på våre 

hjemmesider, skal pengene øremerkes en rekke organisasjonsbyggende og samfunnsmessig viktige 

sjakkprosjekter, og dessuten bidra til å heve det sportslige nivået på toppsjakken. 

 

Blå Kors melder om at en stigende andel av de som blir spillavhengige, melder om at nettcasinoer 

er hovedproblemet. Hvordan kan NSF da forsvare å samarbeide med en utenlandsk aktør som har 

nettcasino som stor inntektskilde, og er medvirkende til at antallet spillavhengige i Norge øker? 

Det er nåværende lovgivning som undergraver muligheten til å fange opp problemspillerne. Med 

dagens enerettmodell har myndighetene kun kontroll på halvparten av spillerne. Hvis vi får en 

lisensmodell tilsvarende det har i Sverige og Danmark, vil alle spillerne reguleres, kontrolleres og 

følges opp under ett system. 

 

Sett opp mot dagens enerettsmodell, gir lisensordningen økt kontroll og bedre forutsetninger for å nå 

de målsettingene som myndighetene har i spillpolitikken, fordi man får regulert en langt større del av 

markedet, og alle spillerne under ett system.  

 

 

Vil noen av penge brukes på sjakk for barn og ungdom? 

Nei, vi har vært tydelige på at prosjekter som for eksempel SkoleSjakken og Sjakk5ern ikke skal være 

en del av samarbeidet. Det er ønsket av begge parter, for å unngå unødig kritikk. 
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7 Kommende kongresser og landsturneringer 
 
Søknad om opsjon for 2022 
 
Se under søknad fra Kongsvinger sjakklubb og Nordstrand Sjakklubb om opsjon for 2022. Se også 
vedlegg til søknaden i påfølgende sider. Kongressen bes ta stilling til søknaden.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
 
Kongressen vedtar å tildele Kongsvinger sjakklubb og Nordstrand sjakklubb opsjon på 
Landsturneringen 2022. 
 
 
 
Fra: ESPEN LOeKEN <esloeke@online.no>  
Sendt: mandag 3. juni 2019 08:49 
Til: NSF <nsf@sjakk.no>; Geir Nesheim <geir@sjakk.no> 
Kopi: Tor J. Dyrnes <j.dyr@online.no>; Otto Milvang <otto@milvang.no>; Smebyole 
<smebyole@gmail.com> 
Emne: Søknad om å arrangere landsturneringen i sjakk 2022 
 
Hei, 

  

Kongsvinger sjakklubb og Nordstrand sjakklubb søker herved om opsjon til å arrangere 

Landsturneringen i sjakk i 2022. 

  

mvh Espen Løken, Nordstrand sjakklubb 
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Søknad
Norges Sjakkforbund v/sentralstyret

Kongsvinger Sjakklubb og Nordstrand Sjakklubb søker herved om å få arrangere NSFs kongress og Landsturnering i 
2022 i Kongsvinger, fra fredag 8/7 – lørdag 16/7 2022.

Ansvarlig turneringsleder og hoveddommer: IA Otto Milvang.

Spillested Kongsvingerhallen i sentrum av Kongsvinger. Kort avstand til jernbanestasjon og bussterminal med god 
kommunikasjon til/fra Oslo. 45 min reisetid til/fra Gardermoen flyplass. Gode overnattingsmuligheter i flere 
prisklasser – hotell, motell og campingplasser.

Kongsvinger er en meget aktiv skole, kultur- og idrettsby. Byen har mye å by på: Kongsvinger Festning, Øvrebyen 
med cafeer og museer, svømmehall, bowlinghall, kino, flere shoppingsentre og stort utvalg av kaféer og 
restauranter.  Alt i gangavstand fra spillelokalet.

For Kongsvinger vil det å arrangere Landsturneringen i sjakk for første gang, økte interessen for sjakk i hele Solør 
/Odal regionen.

Kongsvinger kommune og næringsliv støtter aktivt idretts- og kulturaktiviteter, og vil bidra til et godt arrangement.
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• Kongsvinger sjakklubb har 20 medlemmer. 

• Kongsvinger SKU har 23 medlemmer.

• Klubben har god erfaring med å arrangerer sjakkturneringer – Kongsvingerturneringen og NGP 
grensesjakken i Charlottenberg.

• Klubben bisto også Hedmark og Oppland sjakkrets med å arrangere Landsturneringen i Hamar 2007.

• Klubben har også dommere  - Sverre Johnsen og Laila Sidselrud.

• Det er stor motivasjon blant våre medlemmer og frivillige tilknyttet klubben til å bidra til et vellykket 
arrangement.
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Nordstrand sjakklubb

• Nordstrand Sjakklubb arrangerer hvert år Nordstrand GP hurtigsjakk og Nordstrand GP langsjakk. I 
tillegg er klubbens KM og høstturnering blant de klubbturneringer som har høyest antall deltagere i 
Norge med i overkant av 50 spillere. Klubben arrangerte Landsturneringen i 2015. 

• Klubben har også et meget godt samarbeid med NSKU som har 229 medlemmer, og mange av 
ungdomsklubbens medlemmer deltar i turneringer og arrangement i regi av Nordstrand Sjakklubb.

• Klubben er en av de største i Norge med + 120 medlemmer, hvorav ca. 50 -60 deltar i Landsturneringen 
i sjakk hvert år. 

• Klubben et godt fungerende styre og mange medlemmer som bidrar til driften av klubben og som 
frivillige ved ulike arrangementer. Det er stor motivasjon blant våre medlemmer til å bidra til et 
vellykket arrangement.
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Hallen ligger sentralt i Kongsvinger sentrum (festningsiden). Hallen har blant annet blitt brukt til konserter, 
konferanser, stevner, salgsmesser, to direktesendte Melodi Grand Prix sendinger. Kongsvingerhallen stiller med 
egen driftsleder som har god erfaring med store arrangementer og logistikken rundt disse.

Kongsvingerhallen består av 7500m² med innendørs idrettsanlegg. God ventilasjon, luft og gode lysforhold. I 
tillegg er det et betydelig uteareal til aktiviteter: fotball og strand-volleyball. Kort vei til bademuligheter i 
svømmehall i nabobygget og friluftsliv/turmuligheter. Hallen har oppstillingsplasser for bobiler, og god 
parkeringskapasitet. 

Hallen har mobile tribuner og nedfellbare skillevegger slik at spillearealet vil bli tilpasset etter behov med tanke 
på antall deltagere og tilskuere. Det vil bli lagt opp til at alle deltagere spiller i felles område. Det blir lagt tregulv 
i spillelokalet, og hallen stiller med bord og stoler til arrangementet. I tillegg er det god kapasitet med møterom 
som kan benyttes til sekretariat, foredrag og annen møtevirksomhet under landsturneringen.

Det er egen kiosk/kantine i anlegget som man får disponere under arrangementet,  8 store garderober, dusj, og 
god toalettkapasitet inkl. HC toaletter. 

Spillested - Kongsvingerhallen
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Hotellet tilbyr 28 rom, 56 sengeplasser med svært høy standard, mange med 
fantastisk utsikt over Kongsvinger by og Glomma. Romslige moderne rom med 
gode komfortable senger. 

Festningen Hotel & Resort 
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Vinger hotell 

Vinger Hotell har totalt 81 rom med totalt 150 sengeplasser. Rommene er utstyrt med dusj eller badekar, 
flatskjerm og minibar. Det finnes plass til ekstra seng på de fleste av hotelles rom. Gjester har fri adgang til  
relaxavdeling. Her kan det nytes en varm badstue eller tas en svømmetur i hotellets basseng.
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Kongsvinger Budget Hotel

Kongsvinger Budget Hotel ligger i Oslovegen 103, ca 2 km utenfor Kongsvinger 
sentrum. Hotellet har 24 rom med enkel standard. Enkeltrom, tomannsrom, 
dobbeltrom, tremannsrom og familierom. Alle rommene er utstyrt med et bad med 
dusj. Rommene har også TV og gratis Wifi.
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Gjestegård med totalt 44 rom - 22 hotellrom + 22 motellrom. Slobrua Gjestegård ligger på Aukner mellom 
Skarnes og Kongsvinger, og har hage, fellesstue og gratis WiFi. Rommene har TV, garderobeskap og eget 
bad. Overnattingsstedet serverer frokostbuffé på stedet hver morgen. Slobrua Gjestegård har en 
restaurant som serverer lokale retter. 

Slobrua Gjestegård
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Plassen ligger solvendt ved Sigernessjøen. Badestrender, brygge anlegg, fiskemuligheter og vannsportaktiviteter. 
Populært terreng til fot og sykkelturer, dype skoger med tjern og slake åser omkranser campingplassen.  
Sommerarrangementer med dans for campinggjestene med servering. TV-stue under tak. Alle rettigheter. Totalt 
70 campingplasser beregnet for kortere opphold og  ca 100 sengeplasser i 22 campinghytter i forskjellige 
størrelser, fra 3 til 6 senger. I alle hyttene er det mulighet til egen matlaging.

Sigernessjøen Familiecamping
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7 Kommende kongresser og landsturneringer 
 
Søknad om opsjon for 2023 
 
Se under søknad fra Sjakklubben Stjernen om opsjon for 2023. Kongressen bes ta stilling til denne.  
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
 
Kongressen vedtar å tildele Sjakklubben Stjernen opsjon på Landsturneringen 2023. 
 
 
 
Fra: Kristoffer Gressli <gressli@hotmail.com>  
Sendt: torsdag 25. april 2019 10:54 
Til: NSF <nsf@sjakk.no> 
Kopi: styret@skstjernen.no 
Emne: Søknad om opsjon landsturneringen 2023 
 

Til NSF 
 
Vi viser til "Oversikt over søkere på og arrangører av turneringer som NSF og USF tildeler", 
http://www.sjakk.no/nsf/terminliste/sokere-til-nm/ 
 
Nettsiden tilkjennegir 1. mai som frist for opsjonssøknader og Sjakklubben Stjernen søker 
med dette om opsjon for Landsturneringen 2023, og ber om at dette behandles under 
kongressen ved årets landsturnering i Larvik.  
 
Sjakklubben Stjernen ble stiftet i 1923, og ønsker således å bruke Landsturneringen 2023 
som en markering av klubbens 100-årsjubileum. Sjaklubben Stjernen har vært en markant 
klubb i både Norge og Oslo, og arrangerte landsturneringen sist i 1993. De siste årene har 
klubben hadde sterk vekst og er i dag av landets største klubber.  
 
Søknaden om opsjon ble vedtatt på klubbens årsmøte i februar, og har derfor sterk støtte i 
klubbens grasrot. Vi vil, etter en eventuell positiv beslutning, nedsette en 
arrangementskomité og holde NSF fortløpende orientert om våre planer.  
 
Vi ber om å bli holdt oppdatert fram mot Landsturneringen og om det ev. ønskes mer av 
klubben ifbm. opsjonssøknaden og ev. andre søknader.  
 
Med vennlig hilsen 
Kristoffer Gressli 
på vegne av Styret i SK Stjernen 
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