
 

 

 

 

Referat NSFs 88. Kongress 2009 
 
   

Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl 20.00. 
 
President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort 
siden sist, og nevnte spesielt Mary Klingen, Knut Bøckman og Petter H. Lysedal. 
 
1. Fullmakter ble godkjent for 45 personer. I tillegg 4 observatører. 
 
 
2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 
 
3. Som referenter ble valgt: Per Blikra og Henrik Sjøl. 
Til å undertegne referatet ble valgt: Dag Danielsen og Per Olsen 
 
 
4. Som dirigent ble valgt Dag Danielsen.  
 
 
5. Årsberetning. 
Årsberetningen ble godkjent uten merknader.  
 
Aage Mella, Strømmen SK og Per Ofstad, Fredriksstad Schakselskap ble utnevnt til æresmedlemmer i 
NSF av kongressen. 
 
Det gode samarbeidet mellom NSF og USF ble framhevet fra begge sider under gjennomgangen. 
Manglende aktivitet i jubileumsutvalget ble kommentert og presidenten lovte at det skulle rettes på i 
neste periode. 
 
 
6. Regnskap 
Regnskapet ble godkjent uten rettinger. Det dårlige resultatet skyldes nedgang i verdien på 
plasseringer av fondsmidler.  
 
7. Forslag 

7. 1. Endring av NSFs Turneringsreglement, del A, punkt 10, 3. avsnitt (fra Øystein Brekke) 

Jeg foreslår endring til disse nye aldersgrensene for yngre aldersklasser i Norges Sjakkforbund, i punkt 

10, 3. avsnitt, i Turneringsreglement for NSF, alminnelig del: 

 

JUNIOR: Spillere som ikke er fylt 18 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 

LILLEPUTT: Spillere som ikke er fylt 14 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 

MINIPUTT: Spillere som ikke er fylt 10 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 

 

Dette er endring fra henholdsvis 20, 13 og 11 års aldersgrense for disse tre klassene i nåværende 

turneringsreglement, mens jeg foreslår å la Kadettklassen utgå. Ingen endring for seniorklassen. 

 

Sentralstyrets syn på forslaget: Styret støtter intensjonen i forslaget, men føler at aldersspennet blir for 

stort ved å fjerne kadettklassen. Styret foreslår i stedet å dele/endre aldersgrensene til 

Junior (spillere som fyller 18 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

Kadett (spillere som fyller 15 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

Lilleputt (spillere som fyller 12 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

Miniputt (spillere som fyller 10 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

 

Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF. 



 

 

 

 

 

7. 2. Endring i NSFs turneringsreglementet, del B, punkt 3 e, f, g og h (fra Øystein Brekke): 

Jeg foreslår følgende endringer under punkt 3 i Turneringsreglement for NSF, del om 

Landsturneringen: 

 

3e. (JUNIORKLASSEN:) Ny ratinggrense: ”…og ”Junior B” som er stengt for spillere med rating 

1400 og høyere.” (endring fra nåværende ratinggrense 1500) 

3f. LILLEPUTTKLASSEN: Denne deles i to grupper ”Lilleputt A” som er åpen for alle som holder 

aldersgrensen, og ”Lilleputt B” som er stengt for spillere med rating 1000 og høyere. Hvis en av 

gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås sammen, Vinneren av Lilleputt A får tittelen 

Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste Landsturnering  

3g. MINIPUTTKLASSEN (osv) (som nåværende punkt 3h). 

(Nåværende punkt om Kadettklassen utgår.) 

 

Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF. 

 

7. 3. Endring i NSFs lover § 13 2. og 3. avsnitt (fra Øystein Brekke): 
Forslag til endring i paragraf 13 i NSFs lover, til følgende nye ordlyd for andre og tredje avsnitt: 

 

”For klubbmedlemmer som ikke er fylt 18 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, 

innkreves en særskilt, redusert juniorkontingent. 

 

For klubbmedlemmer som ikke er fylt 14 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, 

innkreves en særskilt, redusert lilleputtkontingent.” 

 

Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF. 

 

7. 4. Redusert kontingent for nye medlemmer  

Vedtak (med overveldende flertall) : 

Førstegangsmedlemmer betaler halv kontingent første året. Førstegangsmedlemmer som meldes inn til 

høsten betaler halv pris av halv pris. 

 

7. 5. Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 1, 4 og 5 (fra 

fondsstyret). 

Vedtak:  

Følgende endringer i statuttene : 

1. stjerne etter kr.35000 fjernes i pkt. 1 i statuttene. 

2. ” I løpet av januar skal fondsstyret gis beskjed om foregående års avkastning som blir til 

disposisjon i inneværende år” tas ut av pkt. 4 i statutter.  

3. Hele pkt. 5 ”Evt. ubenyttet del av et års avkastning skal tillegges fondets grunnkapital” 

strykes i sin helhet og erstattes med: Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr. 8000 årlig av 

fondet. 

 

7. 6. Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 3 (fra valgkomiteen). 

Punkt 3 i statuttene for Nordnorsk sjakkungdoms ble vedtatt endret slik: 

”Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer. Fondsstyret velges av NSFs kongress, 

med funksjonstid på tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er 

lederen på valg. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske 

kretsene.” 

 

Nye statutter blir etter disse to endringsforslagene slik : 
1. Fondets urørlige grunnkapital er kr. 35.000. 

2. Fondets formål er å bidra til nivåheving for nordnorske juniorspillere, gjennom økonomisk støtte til 

følgende formål: Representasjon på internasjonalt nivå, deltagelse i USFs 

satsningsgrupper/uttagningsturneringer og eventuelt andre formål som fondsstyret finner å ville støtte.  



 

 

 

 

3. Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer . Fondsstyret velges av NSFs kongress, med 

funksjonstid på tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er lederen på valg. 

De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske kretsene.  

4. Norges Sjakkforbund gis fullmakt til å plassere fondet på den best tjenlige måte med tanke på høy 

avkastning og sikkerhet. Søknader sendes NSF innen de frister som fondsstyret fastsetter. NSF foretar 

utbetalinger etter anvisning av fondsstyret, og etter at deltagelse har funnet sted.  

5. Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr. 8000 årlig av fondet.  

6. Det skal hvert år framlegges regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress. Regnskapet revideres 

av forbundets revisorer.  

7. Endring av statuttene kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds kongress. Bare delegater med 

hovedmedlemskap i nordnorske klubber kan stemme, og endringsvedtak må fattes med 3/4 flertall blant 

disse. 

 

7. 7. Endring av reglement for seriesjakken punkt 6.1 (fra Tarjei Joten Svensen): 

Følgende setning endres i 6. Bruk av spillere 6.1 (b) 

b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover § 13 i det kalenderår 

der seriesjakksyklusen begynte. Punkt 6.2-6.5 og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 2/3 av 

spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. 

Endres til:   b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover § 13 i det 

kalenderår der seriesjakksyklusen begynte. Punkt 6.2-6.5 og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 

1/2 av spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. 

 

Forslaget ble oversendt Sentralstyret. 

 

7. 8. Endring av reglement for seriesjakken punkt 3.1(fra Bernt Kirkebø og Leif Jacobsen) 

I seriesjakkens 3. og 4. divisjon settes betenkningstiden til 1 time 30 minutter på 40 trekk, deretter 30 

minutter på resten av partiet. 

 

Forslaget ble oversendt Sentralstyret. 
 
8. Budsjett 
Revidert budsjett for 2009 ble godkjent.  
 
Forbundskontingenten for 2010 ble vedtatt slik: voksen kr 400, junior kr 200 og lilleputt/kadett kr 100. 
Direktemedlemskap kr 600. 
 
Kongressen vedtok foreslått budsjett for 2010 uten endringer.  
 
9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 
 
2010: Fredriksstad Schakselskap 
2011: SK1911 
2012: opsjon til Caissa  
 
 
10. Valg 
Følgende ble valgt (valgkomitèens innstilling). Dersom ikke annet er nevnt er valgperioden 1 år. 
 
 

Posisjon Navn Klubb Gjenvalg / 

ny 

President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg 

Visepresident Ida Lahlum SK 1911 Gjenvalg 



 

 

 

 

Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg 

#Turneringssjef Øistein Yggeseth Asker SK Gjenvalg 

#Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg 

Styremedlem u/ portefølje Øivind Johansen Sarpsborg SK Gjenvalg 

Styremedlem u/ portefølje Carl Peter Kirkebø Oslo Vest Gjenvalg 

Styremedlem u/ portefølje Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg 

    
Revisor Svein-Erik Bakken Follo SF Gjenvalg 

Revisor Vidar Taksrud Tempo Ny 

Vararevisor for Svein-Erik 

Bakken 
Ole Kristian Bjørnø Modum SK Gjenvalg 

Vararevisor for Vidar Taksrud Trond Gabrielsen  Oslo Vest Ny 

    
Leder eliteutvalget (se også 

styret) 
Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend 

Johannessen 
OSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Eirik Gullaksen Bergens SK Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Ellisiv Reppen           OSS          Ny 

    
Medlem RU (for 3 år) Hans Olav Lahlum Porsgrunn SK Gjenvalg 

Medlem RU (for E.A. Standal, 

valgt for 1 år ) 
Henrik Sjøl Akademisk SK Ny 

1. vara RU Arne Tjølsen Bergens SK Ny 

2. vara RU Øyvind Bentsen SK 1911 Ny 

    
Leder Nordnorsk 

Sjakkungdoms fond (for 3 år) 
Øivind Malin Alta SK Gjenvalg 

Medlem Nordnorsk 

Sjakkungdoms fond (3 år) 
Stein Jensen Harstad SK Gjenvalg 



 

 

 

 

Medlem Nordnorsk 

Sjakkungdoms fond (3 år) 
*   

Vara medlem Nordnorsk 

Sjakkungdoms fond (3 år) 
Pål Røyset Tromsø SK Ny 

    
Leder Arnold J. Eikrems 

minnefond (for 3 år) 
Wenche Eikrem  Gjenvalg 

Medlem Arnold J. Eikrems 

minnefond (for 3 år) 
Ole Christian Moen OSS Gjenvalg 

    
Leder Knut Monsens 

minnefond (for 5 år) 
Johs R. Kjeken SK 1911 Gjenvalg 

Medlem Knut Monsens 

minnefond (for 5 år) 
Atle Grønn OSS Gjenvalg 

Medlem Knut Monsens 

minnefond (for 5 år) 
Alf Øverås Drammen Gjenvalg 

 
 
 
 
* Valgkomitèen finner medlem til Nordnorsk Sjakkungdoms fond fra Helgeland og Salten krets. 
Sentralstyret godkjenner dette medlemmet. Valgkomitèen foreslår Ketil Drevvatn, Mosjøen. 
 
Valgkomite:  
Leder: Ole Chr. Moen, OSS (ny)  
Medlemmer: Helge Norddahl, Black Knights (ny) og Per Blikra, Stavanger (ny) 
 
Kongressen ble hevet kl 21.50 etter at president Jøran Aulin-Jansson hadde takket for fornyet tillit til 
seg selv og resten av sentralstyret. 
 
 

 


