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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.8, 2019/20 

Referat  

 
Mandag 4. mai 2020 kl 17-18 på Microsoft Teams 

 

Til stede: Morten L Madsen, Per Kristian Hansen, Anniken Vestby, Aud Norunn Strand, Henrik 

Sjøl, Frode Antonsen, Otto Milvang, Paul Fuglestein, Eyvind Larre (styreleder USF), samt Geir 

Nesheim (generalsekretær, referent).  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 32 Referat  

Referat fra styremøte 22. april 2020 ble godkjent 

 

Sak 33 Landsturneringen 2020 

Arrangør Torbjørn Dahl, Hell SK deltok på første del av møtet, og orienterte om status. 

Utgangspunktet var at Sentralstyret i møte 22.4.20 hadde vedtatt at LT ikke kunne gjennomføres 

i juli som planlagt, og at det heller ikke var aktuelt å dele opp LT i flere adskilte arrangementer 

høsten 2020. Dessuten hadde myndighetene kommet med oppdatert informasjon per 30.4.20 om 

arrangementer med ulik størrelsesorden (6-50 deltakere, 51-200, og over 500). En tidligere ide 

om å søke å gjennomføre LT i august hadde siste uke blitt relansert av bl.a. Øystein Brekke, og 

Dahl hadde undersøkt dette videre. Hotellet hadde vist seg å være ledig i uke 33 (fredag 7/8-

lørdag 15/8), med forbehold om egne regler for Scandic og hotellbransjen, som antagelig ville 

foreligge 11.5. Det var også varslet ytterligere informasjon fra myndighetenes side per 7.5, bl.a. 

om arrangementer med 50-200 deltakere. Dahl bekreftet at Hell SK var interessert i å arrangere 

LT i uke 33, dersom dette var mulig.  

 

Styret fortsatte diskusjonen etter at Dahl forlot møtet, og konkluderte med følgende: 

 

1. Det avholdes et nytt styremøte torsdag 14.5 kl 17.  

a. I møtet 14/5 vil det blir tatt en avgjørelse om LT 2020 skal  

i. avlyses,  

eller om det vil bli lagt et løp for å  

ii. søke å arrangere LT i august.  

 

2. Styret forutså at følgende kriterier måtte på plass for at alternativ august kunne 

gjennomføres: 

a. Myndighetene måtte tillate arrangementer med 200-500 deltakere.  

i. Det var fra myndighetenes side per 30.4 varslet at det var mulig at 

arrangementer med 50-200 deltakere ville bli tillatt fra og med 15.6, men 

ikke når det ville bli gitt informasjon om dette. 

ii. I lys av 2.a.i foran så styret for seg at det måtte bli gitt grundig informasjon 

om usikkerheten knyttet til august-alternativet, dersom dette ble valgt 14.5 

og deretter kommunisert utad. 

b. Myndighetene måtte gi avklaring på akkurat hvilke krav sjakkturneringer måtte 

tilfredsstille innenfor de smittevernkrav som gjelder generelt.  
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i. NSF vil i uke 19 ta kontakt med myndighetene og søke å avklare hva som 

konkret skal til for at sjakkturneringer kan anses å tilfredsstille 

smittevernkravene. 

3. Informasjon utad om LT 2020 vil bli gitt fredag 15.5, etter at sentralstyret har fattet sin 

beslutning 14/5.  

4. Kongressen 2020 vil i alle fall bli gjennomført søndag 5.7 kl 17, med nettløsninger slik 

styret vedtok i møte 22.4. 

 

 

Sak 34 Tildeling av arrangementer 

34.1. Det åpne NM 2021 ble tildelt Hans Olav Lahlum i samarbeid med Innlandet Sjakkrets. Det 

var ikke andre søkere. Mesterskapet vil bli spilt samtidig med Fagernes International på Fagernes 

i perioden 28/3-4/4 (påsken). 

34.2 Det åpne NM Lyn/Hurtig 2021 ble tildelt Kragerø SK i samarbeid med Bamble Sjakklubb. 

Konnerud SK hadde også søkt om mesterskapet. Det åpne NM Lyn/Hurtig 2021 vil bli spilt 15-

17/1 på Quality Hotel Skjærgården, Langesund i Bamble kommune.  

34.3 NM Lag 2021 ble tildelt Konnerud SK. Det var ikke andre søkere. Mesterskapet vil bli spilt 

i perioden 13-16/5 (Kr. Himmelfartshelgen) på Ambassadeur hotell, Drammen.  

34.4 NM Hurtigsjakk senior ble tildelt Konnerud SK. Det var ikke andre søkere. Mesterskapet 

vil bli spilt i perioden 13-14.11 på Ambassadeur hotell, Drammen.  

34.5 Nordnorsk mesterskap 2021 og NM i Fischer Random sjakk 2021: Det var per 

søknadsfristen 1.5.20 ingen søkere til disse arrangementene. Turneringssjef og generalsekretær 

vil nå arbeide videre med å finne aktuelle søkere. 

 

Sak 35 Eventuelt 

35.1 Neste styremøter: torsdag 14.5 kl 17 og onsdag 24. juni 2020 kl 17, begge på Google Meet.  

 


