
Norges Sjakkforbund 
Styremøte nr 3 04/05  

Referat 
 

Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo 
Tid: Tirsdag 16. november kl 18.00 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl (visepresident, på telefon), 
Kenneth Gvein (kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder av 
eliteutvalget), Tom Richard Evensen (styremedlem, på telefon), Frode Wiggen (varamedlem) 
og Ole Valaker (varamedlem). Roaul Abrahamsson deltok kun på sak 33.3 og 36.4, som ble 
tatt først. 
Forfall: Ingen. 
 
Tilstede fra administrasjonen: Bjarke Kristensen (generalsekretær). 
 
Sak 0-04/05 Godkjenning av dagsorden 
Vedtak: Forslag til dagsorden godkjennes. 
 
30. Referat fra forrige styremøte 
Vedtak: Referat fra styremøte 2 04/05 7. oktober 2004 godkjennes. 
 
31. Økonomi 
Bjarke Kristensen orienterte om situasjonen. Det så fortsatt ut til at NSF ville gå med et lite 
overskudd i 2004. 
 
32. Sjakkontoret 
Bjarke Kristensen orienterte kort.   
 
32.1 Norsk Sjakkblad, abonnementspris for 2005 
Bjarke Kristensen hadde lagt frem forslag om endring av abonnementspris for NSb. Prisen for 
ett års abonnement har vært den samme som forbundskontingent for en voksen i ett år. Dette 
syntes ikke lenger rimelig, siden kontingenten har steget forholdsvis mye samtidig som NSb 
har gått fra åtte til seks nummer i året. 
Vedtak: 
1. NSF går heretter bort fra sitt prinsipp om samsvar mellom prisen på et NSb-abonnement og 
forbundskontingenten. 
2. Prisen for et abonnement i 2005 fastsettes til kr 200. 
3. Prisen for et enkelt nummer av NSb fastsettes til kr 40. 
4. Prisen for 1-årsabonnement for biblioteker settes til kr 100. 
5. Fremtidige prisendring kan dersom de ikke avviker veldig fra ovennevnte foretas 
administrativt. 
 
33. Komiteer og utvalg 
 
33.1 Turneringsutvalget 



Øistein Yggeseth orienterte. OL 2006 spilles 20/5 til 4/6, hvilket medfører at NM-finalen ikke 
kan spilles Kristi Himmelfarts-helgen. NM-finalen er terminfestet til 7-11/6, og man tar sikte 
på å ha et tilsvarende tidspunkt også senere år. 
 
33.2 Reglementsutvalget 
Det var mottatt en henvendelse fra RU vedrørende forbundsdommerseminar i Bergen i 
februar. Styret var svært positive til initiativet, men syntes den skisserte utgift på kr 10.000 til 
20.000 var høy. Helge Nordahl kontakter RU ved leder Hans Olav Lahlum. 
 
33.3 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. Det kommer en rapport om OL 2004. EU har etablert 
landslagsgrupper for begge kjønn, med et foreløpig uavklart treningopplegg. Tanken er at de 
som representerer Norge skal plukkes fra disse gruppene. Det planlegges avholdt en 
kvinneturnering. EU går inn for tidligere uttak til turneringer. EU hadde drøftet tanken om en 
kvinneklasse under Landsturneringen. Det ble nevnt at EU kunne komme til å trenge mer 
midler grunnet høyere aktivitetsnivå. Styret kommer tilbake til saken når EU fremmer forslag 
til styret om behov for midler utover det budsjetterte. 
 
33.4 Seniorutvalget 
NM i hurtigsjakk for seniorer arrangeres 11. og 12. desember i Oslo Schakselskaps lokaler, jf 
sak 21.4.2. 
 
33.5 ELO-komiteen 
Øistein Yggeseth orienterte kort. 
 
33.6 Jubileumskomiteen 
Torstein Bae orienterte kort. 
 
33.7 Komite for gjennomgang av turneringstilbudet 
Helge Nordahl og Øistein Yggeseth legger frem sak til januarmøtet. 
 
34. Internasjonale saker (Torstein) 
 
34.1 FIDE-kongressen, Mallorca 22.-30. oktober 
Torstein Bae orienterte fra kongressen. Verdt å merke seg var at OL 2008 ble tildelt Dresden, 
og at det fra 2008 spilles med fire spillere pluss reserve i begge klasser. OL 2006 spilles i 
Torino 20/5 til 4/6. 
 
34.2 ECU-kongressen, Mallorca 
Torstein Bae orienterte fra kongressen.  
 
 
34.3 Styremøte Nordisk Sjakkforbund 
Torstein Bae og Espen Andersen orienterte fra møtet. Enkelte land ønsket en endring av 
systemet med obligatorisk deltagelse i Nordisk mesterskap. Kongressen i 2005 avholdes i 
Finland i forbindelse med Nordisk mesterskap i august. 
 
35. Nye initiativ 
Det var mottatt en henvendelse fra Victor Hansen om opprettelse av arrangørkurs. Styret var 
meget positive til initativet, og tar sikte på å arrangere et slikt kurs i september/oktober 2005. 



 
36. Turneringer 
 
36.1 Seriesjakken 
Øistein Yggeseth rapporterte. Antall deltagende lag var steget til 114 etter kontaktpersonenes 
arbeid mot de manglende klubber. 
 
36.2 Norges Grand Prix 
Øistein Yggeseth orienterte. 
 
36.3 Drammen Internasjonale Sjakkfestival 
Torstein Bae orienterte kort. 
 
36.4 Det åpne NM 2005 
Det var mottatt en henvendelse fra Victor Hansen, som skulle arrangere Oslo Open i påsken. 
Han ville gjerne ha denne turneringen som det åpne NM, men fant ikke å kunne bære de 
ekstra utgiftene til NM-avgift. Vedtak: Det åpne NM 2005 tildeles støtte tilsvarende NM-
avgiften. Vedtaket ble fattet med fem mot to stemmer. 
 
36.5 Det åpne NM i hurtigsjakk 2005 
Det var mottatt spilleplan fra SK av 1911. Det var foreslått å ha 11 runder, mot tidligere 10. 
Vedtak: Forslag til spilleplan godkjennes.  
 
37. Kontakt med klubber og kretser 
 
37.1 Lederkonferanse i Drammen 1.-3. januar 2005 
Torstein Bae orienterte. 
 
37.2 Møte Oslo og Omegn Sjakkrets 24. november 
Torstein Bae orienterte. 
 
38. Nettsider 
Torstein Bae orienterte. Det var avholdt et møte med Bjarke Kristensen, Odd Gunnar Heitun 
og Torstein Bae. Styret mente det var viktig å få klarhet i om tillitsvalgte synes nettsidene 
fungerer. Kontaktpersonene snakker med de tillitsvalgte om dette. 
 
39. Hedersbevisninger 
Det var enighet i styret om at det burde deles ut flere hedersbevisninger. Alle styremedlemmer 
ble oppfordret til å komme med kandidatet, og særlig kontaktpersonene har et ansvar for å 
kjenne de aktuelle i sitt område. Det var viktig at klubber og kretser bidro med navn. Vedtak: 
I innkallingen til kongressen etterspørres kandidater til hedersbevisninger. 
 
40. Møteplan 
Styret drøftet hvilke saker som kan behandles pr e-post. Vedtak: Hvis det innkommer saker 
til styret som ikke bør vente til neste styremøte, avgjør presidenten om saken avgjøres av ham, 
av ham og enkelte andre styremedlemmer, eller av hele styret. 
 
41. Møtehelg 29-30/1 
Styret drøftet opplegg for møtehelg i januar. Helge Nordahl utarbeider opplegg i samarbeid 
med et styremedlem fra USF. 



 
42. Samarbeid med forsvaret 
Det var mottatt en henvendelse fra Steinar Moen om sjakksamarbeid mellom forsvaret og 
NSF. Torstein Bae følger opp saken. 
 
43. Medlemstall 
Medlemstallet ligger på omtrent samme nivå som tidligere år. Det er bekymringsfullt at 
enkelte klubber har tapt et betydelig antall medlemmer. Kontaktpersonene har et spesielt 
ansvar for å følge opp disse. 
 
44. Eventuelt 
- Torstein Bae ønsket et fast punkt om USF på dagsorden. 
- Frode Wiggen reiste spørsmål om hva NSF bistår arrangøren av Landsturneringen med. 
Styrets konklusjon var at NSF ikke bidrar med noe direkte til arrangøren. 
- Øistein Yggeseth nevnte at det manglet noe informasjon fra neste års NM-arrangør. Frode 
Wiggen kontakter Magnus Monsen. 
 
 
Oslo, 22. november 2004 
 
Torstein Bae /s 
president/referent 
 
 
 


