
Norges Sjakkforbund 
Styremøte nr 1 04/05  

Referat 
 

Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo 
Tid: Søndag 22. august kl 13.00 
 
Fremmøtte: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (visepresident), Kenneth Gvein 
(kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder Eliteutvalget), Tom 
Richard Evensen (styremedlem), Espen Andersen (leder USF), Frode Wiggen (varamedlem), 
Ole Valaker (varamedlem), Bjarke Kristensen (generalsekretær). 
Forfall: Ingen. 
 
Sak 0-04/05 Godkjenning av dagsorden 
Den foreslåtte dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 1-04/05 Presentasjon og 2-04/05 Arbeidsmodus 
Styrets medlemmer presenterte seg og hva de ønsket for NSF og norsk sjakk. Styret kunne 
enes om et mål for arbeidet: "Flest mulig skal spille mest mulig". 
 
Sak 3-04/05 Referatsaker 
- Referat fra det forrige styrets siste styremøte ble godkjent.  
- Styret vedtok kort tid etter kongressen å tildele NSFs hederstegn i gull til Hugo Parr. 
Vedtaket ble fattet over telefon. 
- Torstein Bae informerte om det forrige styrets saker, og oppfølging av enkelte av disse. 
 
Sak 4-04/05 Økonomi 
 
4.1 Generelt om NSFs økonomi 
Bjarke orienterte. Det som om oversikten over økonomien er bedre enn på lenge, hvilket bl.a. 
skyldes endringen i faktureringsordning. Økonomien er generelt sunn. 
 
4.2 Revidert budsjett 
Det ser ut til at NSF vil gå i balanse i 2004, og ikke med et lite overskudd som opprinnelig 
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter for Norsk Sjakkblad og manglende 
leieinntekter for annen etasje i Frennings vei. 
 
4.3 Utgiftsdekning til styremedlemmer 
Styret ga uttrykk for at det var et viktig prinsipp at tillitsvalgte ikke taper penger på vervet. 
Utgifter til telefon, reise o.l. dekkes. 
 
Sak 5-04/05 Sjakkontoret 
Bjarke Kristensen informerte om personalsituasjonen på Sjakkontoret. NSF har i dag en 
generalsekretær (Kristensen) i halv stilling, en medlemssekretær (Bård Andrew) i halv stilling 
og en regnskapsfører (Carsten Bjelke) på deltid. Andrew vil ha permisjon i en periode utover 
høsten. 



 
 
Sak 6-04/05 NSFs struktur 
 
6.1 Arbeidsutvalget 
Styret besluttet å ikke oppnevne arbeidsutvalg. Det var enighet om at saker kunne behandles 
over e-post.  
 
6.2 Turneringsutvalget 
Vedtak: Turneringsutvalg oppnevnes med medlemmene Øistein Yggeseth, Johs. R. Kjeken 
og Bjarke Kristensen. 
 
6.3 Reglementsutvalget 
- Referat fra RU-møte 28/5-04 ble tatt til etterretning. 
- Referat fra RU-møte 2/6-04 ble tatt til etterretning. 
- Vedtak: Olav Hjortås (Bergens SK) utnevnes til kretsdommer. 
 
6.4 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte om EUs arbeid. Det planlegges arrangert en treningshelg for 
toppspillere og andre interesserte. Opplegget vil bli tilsvarende en samling som ble arrangert 
tidligere på året, og som var vellykket. 
 
6.5 Seniorutvalget 
- Det var innkommet et notat fra Per Ofstad om seniorsjakk i Norge og verden. Styret tok 
notatet til orientering. 
- Seniorutvalget søkte styret om å få arrangere NM i hurtigsjakk for seniorer.  
Arrangementsansvarlig er seniorutvalget, som tar sikte på å arrangere mesterskapet 11.-12. 
desember i OSS sine lokaler. Seniorutvalget må sende forslag til reglement til styret for 
godkjenning.  
Vedtak: NM i hurtigsjakk for seniorer godkjennes som en prøveordning for 2004. 
- Styret ber seniorutvalget fremlegge forslag til reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer til 
kongressen i 2005, dersom de ønsker å gjøre mesterskapet permanent. 
 
6.6 Elo-komiteen 
Øistein Yggeseth informerte om elo-komiteens arbeid. Det var nylig blitt vedtatt nye 
kategorikrav, som vil bli offentliggjort innen kort tid. 
 
6.7 Jubileumskomite 2014 
I tråd med vedtak fra kongressen, ble det opprettet en jubileumskomite til NSFs 100-års 
jubileum.  
Vedtak: Det opprettes en jubileumskomite for NSFs hundreårsjubileum i 2004. Komiteen 
består av Øystein Brekke (leder), Morten Sand og Tom J Johanssen. 
 
6.8 Medieutvalg 
Styret var enige om betydningen av mediearbeid, men mente ikke at det riktige virkemiddel 
var å sette ned et utvalg. 
 
Sak 7-04/05 Oppnevning av delegater til internasjonale organer 
 
7.1 Delegat til FIDE 



Morten Sand, Norges mangeårige delegat til FIDE, får nå en betydlig godtgjørelse for i 
forbindelse med sitt verv som visepresident i FIDE. Dette gjør det noe prinsipielt vanskelig 
for ham å fortsette som FIDE-delegat.  
Vedtak: Torstein Bae oppnevnes til FIDE-delegat. 
 
7.2 Delegat til European Chess Union 
Per Ofstad har vært Norges delegat til ECU, og ansvarlig for seniorsjakk i ECU. Han kan 
imidlertid ikke delta på ECUs kongress under OL i Mallorca, der Torstein Bae vil være til 
stede.  
Vedtak: Torstein Bae oppnevnes til delegat til ECU. Dette er ikke til hinder for at Per Ofstad 
fungerer som delegat for Norge på møter der kun han møter fra Norge. 
 
7.3 Delegater til Nordisk Sjakkforbund 
Vedtak: Torstein Bae og Espen Andersen oppnevnes til delegater til Nordisk Sjakkforbund. 
 
Sak 8-04/05 Nye initiativ 
Styret tok en første gjennomgang av nye initiativ. Det er tenkt at nye initativ skal komme 
gjennom hele perioden. 
Vedtak: 
- Bedre kontakt med klubber og kretser er en viktig oppgave for NSF. Det ble fordelt 
kontaktpersoner for de enkelte deler av landet: 
Øst- og Sørlandet: Torstein Bae 
Rogaland: Frode Wiggen 
Resten av Vestlandet og Nord-Norge: Helge Nordahl 
Midt-Norge: Tom R Evensen. 
- Det er også viktig med en gjennomgang av turneringstilbudet. For å gå gjennom 
turneringstilbudet, og for å komme med forslag til nye turneringer, ble det nedsatt et utvalg 
bestående av Helge Nordahl og Øistein Yggeseth. Utvalget supplerer seg selv med 
medlemmer utenfor styret hvis det ønsker det. 
- Forbundet lager en konvolutt, som sendes ut i noen eksemplarer til klubbene. Konvolutten er 
tenkt til bruk når en ny person møter opp i sjakklubben, og skal inneholde sjakkblad, info om 
NSF, info om klubben (som denne selv legger i) og evt. annet. Bjarke Kristensen og Torstein 
Bae søker å få lagd konvolutten innen kort tid. 
 
Sak 9-04/05 Møtekalender 
Helge Nordahl sender ut forslag til møtekalender for styret. 
 
Sak 10-04/05 Stikkamp Carlsen-Østenstad 
Stikkampen spilles 4-5/9 i Sandvika. NSF har inngått en sponsoravtale med Rainbow Hotels, 
som inkluderer gratis lokaler. Torstein Bae kontakter medier for å få dem til å komme. Bjarke 
Kristensen og Torstein Bae jobber med tiltak for å få medlemmer og andre til å komme. 
 
Sak 11-04/05 Sjakk-OL - status 
NSF får ikke sponsor til OL, men det ser likevel ut til vi vil stille med sterke lag. 
 
Sak 12-04/05 Seriesjakken 
 
12.1 Invitasjon og oppsett 



Øistein Yggeseth orienterte. Invitasjon sendes ut 10/9, med påmeldingsfrist 10/10. Klubber 
som ikke overholder påmeldingsfristen vil måtte spille i laveste divisjon. Preliminært oppsett 
for Østlandsseriens 1. divisjon vil bli sendt ut tildligere. 
 
12.2 Reglement for NM-finalen  
Det var kommet inn forslag fra Hans Olav Lahlum og Tromsø SK om endring av reglement 
for NM-finalen. Styret vedtok å ta med forslagene i den bredere gjennomgang som skal 
foretas av NSFs turneringstilbud, jf punkt 8. Det vil ikke bli endringer for sesongen 04-05.  
 
12.3 NM-finalen 2005    
Moss SK har tidligere fått opsjon på arrangementet. Vedtak: Moss SK tildeles NM-finalen 
2005. 
 
12.4 Reglement NM for lag 
- Det forrige styret vedtok at lag som hadde brukt kvinner, skulle gå foran ved poenglikhet. 
Det var enighet i styret om at ikke-sportslige faktorer ikke bør tillegges vekt i NM, og styret 
så det også som svært tvilsomt om regelen ville føre til økt deltagelse av kvinner.  
Vedtak: Bestemmelsen i reglementet for NM for lag om at lag som har spilt med kvinner, går 
foran ved poenglikhet, oppheves. 
- Det var ønskelig med reglementsendring for Vestlandsserien sør for å få opp deltagelsen. 
Vedtak: Førstedivisjon i Vestland sør spilles med fem bord. Andredivisjon spilles med fire 
bord.  
- Et forslag var kommet inn fra Troms og Nordre Nordland SK til det forrige styret om å 
utvide antall lag ved sonefinalen fra 4 til 6, samt øke antall bord fra fire til fem. 
Vedtak: Styret ved Øistein Yggeseth sender ut forslaget på høring. 
 
13. NSFs nettsider                                         
Det var innkommet et brev fra Odd Gunnar Heitun om NSFs nettsider. Styret så positivt på 
Heituns initiativ for å forbedre nettsidene. 
Vedtak: Bjarke Kristensen avtaler et møte med Heitun for å drøfte den videre fremdriften. 
 
14. Turnering i Drammen i romjula                
Til orientering for styret ble det lagt frem diverse papirer om internasjonal sjakkfestival i 
Drammen i romjula. Torstein Bae deltar på møte i Drammen 1. september, og holder styret 
orientert om fremdriften.  
 
15. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
Oslo, 31. august 2004 
 
 
Torstein Bae /s 
president/referent 
 
 
 


