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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.3, 2019/20 

Referat  

 
Onsdag 16. oktober 2019 kl 17-20:30 på Sjakkontoret 

 

Tilstede: Morten L Madsen, Per Kristian Hansen (telefon) Otto Milvang, Aud Norunn Strand, 

Henrik Sjøl, Anniken Vestby, Frode Antonsen, Paul Fuglestein (telefon), Eyvind Larre 

(styreleder USF), samt Geir Nesheim (generalsekretær, referent). Forfall: ingen. 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 8 Referater  

Referat fra styremøte 21.8.19: ble godkjent.  

Referater fra email-styremøte 2 og 3 i perioden, begge startet 28.8.19 – se sak 11.8 i dette 

referat.: ble også godkjent.  

Anniken og Geir foreslo at styret godkjenner styrereferatet raskt etter styremøtene, slik at 

referatene kan offentliggjøres hurtigere enn det som har vært vanlig de siste årene. Styret 

godkjente denne fremgangsmåten.   

 

Sak 9 Inntektsarbeid 

Geir viste til utsendte rapporter, og orienterte.  

9.1 Flere mot Sjakktoppen: SBS DNB hadde i oktober bevilget 1 mkr over 2 år til dette tiltaket, 

som dreier seg om å etablere et utviklingslandslag for aldersgruppen 15-25 år. Dette er nytt i 

norsk sjakk, og veldig gledelig. Sjakkontoret vil nå jobbe for ytterligere finansiering, bl.a. 

gjennom god profilering av laget, og sponsorkontrakter. Styret ba Geir, Ellen Hagesæter (leder 

uttak NSF) og Lasse Løvik (leder uttak USF) om å starte arbeidet med å igangsette prosjektet. 

Flere mot Sjakktoppen. En viktig forutsetning for dette arbeidet skulle være involvering av 

relevante miljøer, som spiller, trenere og andre. Utvalget vil komme med en innstilling om 

hvordan det hele skal legges opp til sentralstyremøtet 11.12.19, for beslutning der. 

9.2 Sjakk & Samfunn: SBS DNB hadde i oktober bevilget 2 mkr til dette prosjektet, som så langt 

dermed har mottatt totalt 5 mkr i støtte (3 mkr fra Kulturdepartementet). Prosjektet ble lansert 

overfor alle landets biblioteker 5.10.19, og over 100 biblioteker har allerede meldt seg på. Fra 

januar 2020 rulles så opplegget ut i landets fengsler.  

9.3 Sjakk5ern – Gjensidigestiftelsen: Denne aktiviteten vil foregå i hele landet fra skoleåret 

2019/20, etter to vellykkede oppstart-år i 2017/18 (Trøndelag) og 2018/19 (Trøndelag, Møre og 

Romsdal, Buskerud og Finnmark). Det ventes 20.000 deltakere i 2019/20. Prosjektet har søkt 

Gjensidigestiftelsen om midler, og venter svar på søknaden ila 4. kvartal 2019.  

9.4 Statsstøtte til SkoleSjakken: SkoleSjakken startet opp i november 2015, og har nå med rundt 

1000 skoler. Nærmere 2000 lærere har vært på kurs, etter hvert flere også på videregående-kurs. 

Prosjektet har mange avleggere, og jobber bl.a. med et landsomfattende tilbud om sjakk som 

valgfag i ungdomskolen. Læreplan er godkjent, og mange skoler er interessert. I perioden 

oktober 2019- februar 2020 vil det nå bli jobbet med å oppnå langsiktig statsstøtte til prosjektet. 

Kick-off for dette arbeidet er 18.10.19. Prosjektet fikk for øvrig statsstøtte i 2017. 
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Kr 2-prosjektet: NSF har invitert en kommune til å få spesielt god behandling mht 

prosjektgjennomføring i kommunen (SkoleSjakken, Sjakk5ern, Sjakk & Samfunn), og som 

motytelse gi kr2/innbygger til delfinansiering. Mottagelsen av ideen har vært positiv, og 

forhandlinger med kommunen pågår. Tanken er å rulle denne modellen ut i hele landet ila våren 

2020. De lokale sjakklubber som deltar i gjennomføringen av prosjektene vil få halvparten av 

beløpet (1 kr). For de kommuner som ikke har sjakklubb vil NSF bidra til å avholde 

stiftelsesmøte og styrevalg for ny klubb. 

9.6 50 øre-prosjektet: NSFs prosjekter etablerer for tiden et nettverk av lokale 

fylkeskoordinatorer i mindre roller i hvert av de 11 nye fylkene. 9 personer er allerede på plass. 

Fylkene vil bli bedt om å bidra til finansieringen av disse rollene, ved å bevilge kr 

0,50/innbygger, og som motytelse få en økt sikkerhet for at sjakkprosjektene fungerer godt hos 

seg.  

9.7 Sjakkens Venner og Sponsorutvalget: Det har siden Kongressen gjennom ulike initiativ 

allerede blitt samlet inn kr 166.000 til støtte til unge spillere – til formål som reisestøtte, 

treningsstøtte osv. Det er også under utarbeidelse et nytt reglement for Sjakkens Venner – dette 

vil gi retningslinjer for arbeidet og bruken av pengene. Frode Antonsen leder utvalget, og har 

med seg Per Kr Hansen, Silje K Grytten og Maxim B Stanford.    

9.8 Sponsorevent tirsdag 5.11.19: Geir redegjorde. Forberedelsene pågår for fullt frem mot et 

første større sponsorevent i regi av Norges Sjakkforbund m samarbeidspartnere (ECU, Nordic 

Brands/Tony Aperia og Magnus Carlsen, som vil spille simultan) i form av et spennende 

ettermiddags-event i Oslo for norsk finansbransje. Fokus vil være på å oppnå samarbeidsavtaler 

for SkoleSjakken og Sjakk & Samfunn. 

 

Sak 10 Utredninger og Initiativ  

10.1 Ikke med i offentliggjort referat.  

10.2 Nettsjakk: Geir viste til utsendt materiale og orienterte. Styret vedtok et to-punkts mandat 

for det videre arbeidet, der det i NSF-regi og med samarbeidspartnere a) vil bli utarbeidet særlige 

event-tilbud til nettspillere, men b) ikke bli utviklet særlige kontingentalternativer – NSFs 

kontingentstruktur og rettighetsstruktur for medlemmer vil bli beholdt uendret 

 

Sak 11 Turneringer og Arrangementer 

11.1 FIDE-arrangement i Finland i august: Morten hadde deltatt, og informerte. Det nye regimet 

i FIDE viser frem en proaktiv holdning ifht relasjonsbygging med landsforbundene, og under et 

arrangement i Finland hadde det blitt avhold nyttige møter både bilateralt og i plenum. Noen 

ideer, bl.a. FIDE-støtte til ulike initiativ i f.eks. Norge, vil bli fulgt opp fremover.  

11.2 EM for lag 2019: Ole Chr Moen, OSS blir felles lagleder denne gangen. Turneringen spilles 

i Batumi 23.10-3.11.19.  

11.3 ECU-kongress under EM i Batumi: Morten deltar for NSF. 

11.4 Fischer Random VM på Høvikodden 27.10-2.11: De fire semifinalistene er klare. NRK 

sender alt. RU jobber med utvelgelse av en norsk dommer, i tillegg til de to utenlandske som 

allerede er klare. NSF bidrar med ulike direkte og koordinerende roller. Bærum Schakselskap og 

Dragulf arrangerer på sin side skoleturneringer opp mot mesterskapet, med finaler på 

Høvikodden. En del klubber rundt om i landet har arrangementer lokalt for å utnytte muligheten. 

11.5 EM for Klubblag i november: Vålerenga og Bærum stiller for Norge denne gangen. 

11.6 Eliteserien og Seriesjakken: Det meste er i rute i Eliteserien frem mot oppstart i november/ 

desember, med delte helger pga EM lag. I Østlandsserien spilles 1. divisjon med 12 lag. En 

henvendelse fra Akademisk Sjakklubb om det forhold at Offerspill hadde blitt tildelt en plass i 1. 

divisjon ble diskutert. Et svar vil bli sendt Akademisk fra Henrik, med redegjørelse for styrets 

beveggrunner for sin beslutning.  

11.7 Chess Party: Dette store arrangementet vil bli avholdt på Oslofjord Convention Center i Kr. 

Himmelfart-helgen 2020, med landsfinale i Sjakk5ern 2019/20 og NM for klubblag 2020 som to 
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store innslag blant totalt 20-30 programposter. NSF har inngått en avtale med eventbyrået 

Kjentfolk om det hele. Resten av dette referatpunktet er ikke med i offentliggjort referat.   

11,8 Avgifter: Sentralstyret vedtok i en email-styrebehandling i august at startkontingenten for 

Eliteserien skulle heves fra kr 8t til kr 10t. Forrige endring var i 20+8/09, og endringer tilsvarer 

omtrent inflasjonen siden da.  

 

Sak 12 Rapporter 

Det forelå utsendte rapporter for regnskap, medlemstall (med ny medlemsrekord per 30.9 på 

5.106 medlemmer), Sjakkontorets drift, SkoleSjakken, Sjakk5ern og Sjakk & Samfunn. 

Rapportene ble gjennomgått av Geir, og tatt til etterretning. Bl.a. fremgikk det at både NSF og 

USF fremover vil få grundige tertialrapporter for regnskap, for å gi styret ytterligere innsikt i den 

løpende økonomiske utviklingen, ut over de rapporter som allerede foreligger. Styret uttrykte 

tilfredshet med dette initiativet.    

 

Sak 13 Eventuelt 

13.1 Klagesak. Ikke med i offentliggjort referat.  

13.2 Klagesak Ikke med i offentliggjort referat.  

13.3. Electronic Scoresheets – Clono: Otto orienterte om en prosess vis a vis FIDE om dette. Pt 

venter NSF på svar fra FIDE ifht siste henvendelse. Otto følger opp. 

13.4 NSF representasjon i ECU Educational Commission: Jorunn Brekke, SkoleSjakken tiltrer i 

høst denne ECU-komiteen, og erstatter dermed Vibeke Ekeland Grønn, som fratrer etter eget 

ønske. 

13.5 Medlemskapssak: Styret diskuterte en aktuell medlemskap-sak, og tok status i saken til 

etterretning. 

13.6 Hederstildeling: Styret ga sin tilslutning til et forslag fra Bjørn Berg Johansen om å tildele 

NSFs hedersplakett til Svein Bjørnland, Fredriksstad Schakselskap. Sjakkontoret følger opp.  

13.7 Neste styremøte: Onsdag 11.12.19, med påfølgende julemiddag.  

13.8 Dato for lunsj-lunsj styreseminaret i 1. kvartal 2019: Anniken følger opp, antagelig. med en 

Doodle-undersøkelse. 

13.9 Besøk av Offerspill: Før styremøtet hadde et samlet styre en åpen samtale med to 

representanter for styret i Offerspill Sjakklubb (Johannes Kvisla og Jon Kr Haarr). De fortalte 

om driften av klubben, nye lokaler, og planer fremover. Styret drøftet i selve møtet 

konsekvensene av en situasjon der ikke verdensmester Magnus Carlsen var medlem av Norges 

Sjakkforbund, og konkluderte med at han i en slik situasjon fortsatt kunne være styreleder i 

Offerspill og evt. spille seriekamper for dem.   

 


