
Norges Sjakkforbund 
Styremøte nr 7 04/05  

Referat 
 

Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo. 
Tid: Torsdag 26. mai 2005 kl 18. 
 
Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (visepresident, på telefon), 
Øistein Yggeseth (turneringssjef), Kenneth Gvein (kasserer), Roaul Abrahamsson (leder EU), 
Tom R Evensen (styremedlem, på telefon), Trond Gabrielsen (leder USF), Frode Wiggen 
(varamedlem, på telefon), Ole Valaker (varamedlem, fra kl 19.30). 
Forfall: Ingen. 
Til stede fra administrasjonen: Bjarke Kristensen (generalsekretær, til kl 20). 

Sak 0-04/05 Godkjenning av dagsorden 
 
87. Referat fra forrige styremøte 
Vedtak: Referat fra styremøte 28. april godkjennes.  

88. Økonomi 
 
88.1 Generelt om NSFs økonomi 
Det var ingen nyheter av betydning. 
 
88.2 Regnskap for 2004 
Eliteutvalget gikk over budsjett i 2004. Det er nødvendig å få avklart hvordan EU vil styre 
utvalgets økonomi fremover. Vedtak: Eliteutvalget bes komme med en uttalelse til styret om 
budsjett- og økonomistyring for utvalget, særlig med sikte på OL i Torino 2006. 
 
88.3 Budsjett for 2005 
Nærmere oppfølging av budsjettet tas på neste møte. Det bes der fremlagt en oversikt over 
hvordan vi ligger an i forhold til budsjett. 
 
89. Sjakkontoret 
Bjarke Kristensen orientere kort.  

90. Komiteer og utvalg 
 
90.1 Turneringsutvalget 
Det var intet nytt. 
 
90.2 Reglementsutvalget 
Nye sjakkregler gjelder fra 1. juli. RU følger opp saken. 
 
90.3 Eliteutvalget 



Roaul Abrahamsson orienterte. Det blir landskamp mot Sverige i Karlstad 4-5/6, med fem 
kvinner og fem menn på hvert lag. 
  
90.3.1 Deltagelse i lag-EM 
Norge deltar med et lag i den åpne klassen, bestående av GM Leif E Johannessen, GM Kjetil 
A Lie, IM Frode Elsness og IM Helge Nordahl. Spillerne dekker reise og opphold selv, NSF 
betaler startavgiften. Det lyktes ikke å få lag i dameklassen. 
 
90.4 Seniorutvalget 
 
90.4.1 Ny leder seniorutvalget 
Richard Wicklund-Hansen hadde bedt om å få avløsning som leder av seniorutvalget. 
Vedtak: Per Ofstad, OSS, utnevnes til ny leder av seniorutvalget. 
 
90.4.2 NM hurtig senior og avgifter. 
På neste møte bør vedtas reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer (forslag er innkommet 
fra seniorutvalget) samt NM-avgift for turneringen. Det må også settes søknadsfrist for årets 
turnering. Det ble reist spørsmål om det er riktig at seniorer skal betale halv NM-avgift i 
Landsturneringen. 
 
90.5 ELO-komiteen 
Komiteen skal ha møte 14. juni, styret vil motta ytterligere informasjon om komiteens planer 
etter det. 
 
90.6 Jubileumskomiteen (Torstein) 
Det var foreslått mandat for jubileumskomiteen. 
Vedtak: 
Mandat for jubileumskomiteen 
Komiteen foreslår samlede jubileumsaktiviteter i anledning Norges Sjakkforbunds 100-
årsjubileum i 2014. Forslaget fremsettes til sentralstyret senest 1. mars 2007. Utvalget gis 
etter avtale med sentralstyret anledning til å iverksette nødvendige avtaler med avklarte 
økonomiske premisser også før dette. 
 
90.7 Komite for gjennomgang av turneringstilbudet (Helge/Øistein) 
Det var intet nytt å rapportere om. 

 
90.8 Utvalg for sammenslåing/samarbeid med USF (Torstein) 
Det var intet nytt å rapportere. 

 
91. Ungdommens Sjakkforbund (Trond) 
Trond Gabrielsen orienterte. Styret har konstituert seg, med Silje Bjerke som nestleder, 
Øystein Bjurholt som kasserer, Trond Romsdal som turneringssjef og Hans Inge Kongevold 
som BGP-sjef. 

 
92. Turneringer 

 
92.1 Nasjonale turneringer 
 



92.1.1 NM-finalen for lag 2005 
Styret drøftet avviklingen av NM-finalen kort. 
 
92.1.2 Norges Grand Prix (Øistein) 
Det blir totalt 37 turneringer i sesongen 04-05. Deltagerantallet blir antagelig noe høyere enn i 
forrige sesong. 

 
92.1.4 Landsturneringen 2005 
Frode Wiggen orienterte. Det var 345 påmeldte pr dags dato, men det var forventet at et stort 
antall meldte seg på i løpet av kort tid. Forberedelsene var i rute, med Johs Kjeken som 
ansvarlig turneringsleder. 

 
92.1.5 NM-finalen for lag 2006 
Vedtak: NM-finalen 2006 legges til Haraldsheim vandrerhjem 7.-11. juni. Torstein Bae 
kontakter OOS, OSS, ASKO, 1911 og Nordstrand med tanke på å være teknisk arrangør. 
Helge Nordahl kontakter Haraldsheim. 
 
92.1.6 Nordnorsk mesterskap 2006 
Søkandsfristen gikk ut 1. mai. Tromsø var eneste søker. Vedtak: Tromsø Sjakklubb tildeles 
Nordnorsk mesterskap 2006. 
 
92.2 Internasjonale turneringer 
 
92.2.1 Europacupen for klubblag 
Det var nødvendig med en avklaring på hvem som er kvalifisert til Norges to plasser i e-
cupen. Påmeldingsfristen går ut etter at NM-finalen er avholdt.  
Vedtak: Kvalifisert til e-cupen er de to første i NM for klubblag foregående år.  
 
Dette innebærer at Asker og OSS representerer Norge i e-cupen for klubblag 2005, mens OSS 
og Bergens er kvalifisert i 2006.  
 
93. Kontakt med klubber og kretser 
Det var intet nytt av betydning. 
 
94. Lederkonferanse høsten 2005 
Lederkonferanse er terminfestet til 24-25/9. Det er mulig denne må flyttes litt for å gi plass til 
startturnering for NVGP. 

95. Nye initiativ 
 
95.1 Informasjonskonvolutt til nye medlemmer 
Arbeidet fortsetter. 
 
95.2 Klubbpakker med materiell (Bjarke) 
Vil bli etablert i løpet av forholdsvis kort tid. Bjarke kjøper inn materiell. 
 
95.3 Paraplyorganisasjon for tankesport (Torstein) 
Torstein Bae orienterte. Det hadde vært avholdt møtet med Norsk Bridgeforbund . Det tas 
sikte på å utarbeide et dokument i løpet av høsten, som kan brukes i arbeid mot det 
offentlige/departementet. Formålet er å få støtte til vår virksomhet.  



Vedtak: Torstein Bae følger opp saken. 
 
96. Kongressen 2005 
 
96.1 Forslag 
Det kommer ti forslag til kongressen: 
 
96.1.1 Forslag om å fjerne dobbeltrunden under Landsturneringen om å fjerne dobbeltrunden 
Forslag fra Richard Wicklund-Hansen om å fjerne dobbeltrunde under Landsturneringen, dvs 
ni runder på ni dager.  
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Styret mener det er dagens ordning er å, der 
arrangøren selv kan bestemme om det skal spilles over ni dager. 
 
96.1.2 Forslag om at det gis anledning til å ha med en spillende sjåfør på kadettlag - % 
Ole Valaker, Eirik Gullaksen og Sverre Johnsen foreslår at det gis anledning til å ha med en 
spillende sjåfør på kadettlag, og fortsatt slippe startavgift.  
Styrets innstilling: Primært: Forslaget avvises, siden det ikke er en kongressak. Subsidiært: 
Styret går mot forslaget, da ordningen med gratis startavgift ønskes fjernet fra høsten.  
Begrunnelse: Til det primære: Det er uheldig hvis kongressen skal overta styrets oppgaver. 
Kongressen bør i all hovedsak begrense seg til saker som ligger under kongressen, dvs 
reglementer som tilhører kongressen, og viktige politiske spørsmål. Til det subsidiære: Sjakk 
er en rimelig aktivitet. Den trenger ikke være gratis. At deltagere på et seriesjakklag i det 
minste betaler litt over en hundrelapp hver, finner styret naturlig.” 
 
96.1.3 Forslag om varamedlemmer til styret 
Jeg foreslår at det velges 1. og 2. varamedlem, slik at det blir klart hvem som går inn først ved 
forfall.  
Vedtak: Styret fremmer følgende forslag til kongressen: ”I NSFs lover § 6 tredje setning 
endres ”…samt to varamedlemmer til ”…samt 1. og 2. varamedlem”. I § 10 under ”Valg” 
endres ”…med to varamedlemmer” til ”…med 1. og 2. varamedlem”. Endringen trer i kraft 
umiddelbart.” 
 
96.1.4 Reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer  
Seniorutvalget foreslår reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer. Det er innkommet et 
forslag til reglement, som imidlertid har liten relevans, siden dette vedtas av styret. Det som 
endres er NSFs turneringsreglementet (som vedtas av kongressen). Jeg antar at styret derfor 
får fremme forslag om dette.  
Vedtak: Sentralstyret fremmer følgende forslag til kongressen: ”I NSF turneringsreglement, 
alminnelig del, punkt 5, legges følgende til som nytt punkt 5 e): ”NM i hurtigsjakk for 
seniorer”. Gammelt punkt 5 e), f) g) blir punkt 5 g), h) og i). I punkt 7 endres ”…punkt 5 a), 
b), c) og d)…” til ”…punkt 5 a), b), c), d) og e)…”.” 
 
96.1.5 Forslag vedrørende plassering av fondsmidler. 
Helge har arbeidet med forslag vedrørende plassering av fondsmidler.  
Vedtak: Vedlagte forslag fremmes av styret til kongressen. 
 
96.1.6 Eliteserie 
Vedlagt er forslag fra turneringskomiteen.  
Vedtak: Følgende forslag om eliteserie fremmes av styret til kongressen: 



Fra sesongen 2006-07 opprettes det en eliteserie i sjakk. Sentralstyret bes utarbeide nærmere 
reglement og systemer, under følgende forutsetninger: 
 
Eliteserien skal bestå av 10 lag. 
Startavgift pr lag skal første sesong ikke overstige kr 10000. 
Kvalifisert til eliteserien er de 6 beste lagene i NM-finalen 2006, de 2 beste lagene i åpen gruppe 
under NM-finalen 2006 og 2 lag basert på rating etter nærmere kriterier. 
Det skal opprettes et eget lag-NM med åpen deltagelse for alle klubber. 
 
Begrunnelse: Vi anser eliteserie som det sportslig beste tilbudet for lagsjakk i Norge. 
Eliteserien har flere attraktive elementer: 
 

• Vi får en 9-runders turnering med de beste lagene i Norge, noe som bør være svært attraktivt 
sportslig og også gi muligheter for (W)IM/(W)GM-napp på de øverste bordene. 

• Vi beholder lag-NM som en egen turnering, der alle klubber gis en mulighet til å kjempe om 
NM-tittelen. Vinneren av eliteserien får tittelen seriemester. 

• Kostnadene for klubbene begrenses og vil neppe overstige kostnadene ved de siste årenes lag-
NM-finale + kvalifisering. 

• For noen klubber vil et eliteserielag være enklere å ”selge” til sponsorer og media. 
 
96.1.7 Forslag fra Hans Olav Lahlum om endring av stikkampreglene i NM-reglementet. 
Vedtak: Styret mener betenkningstiden bør være 25 minutter pulss 10 sekunder pr trekk, 
hvilket er det vanlige for hurtigsjakk med tilleggstid internasjonalt. Med denne endringen 
støtter styret forslaget. 
 
96.1.8 Forslag fra OOS om at beste ikke-mesterspiller i KM kvalifiserer seg til mester. 
Vedtak: Styret støtter ikke forslaget. Adgangen for ikke-mesterspillere til å stille i mester bør 
være begrenset. Se også styrets forslag om fjerne regelen om at spillere med 2100 i FIDE kan 
spille i mester. 
 
96.1.9 Forslag om å stryke regel om at FIDE-rating kvalifiserer til mester. 
Vedtak: Styret fremmer følgende forslag: 
I NSFs turneringsreglement punkt 3 b siste setning, fjernes ”…, samt spillere med minimum 
2100 i FIDE-elo på siste offisielle liste.” Ny siste setning blir ”I mesterklassen er også 
regjerende nordnorsk mester og regjerende kretsmestere individuelt berettiget til å spille.” 
 
Begrunnelse: NSFs rating er det beste målet vi har i NM på spillestyrke, og bør derfor brukes. 
Statusen til mesterklassen svekkes når et betydelig antall spillere med norsk rating under 2000 
gis anledning til å delta. Et ytterligere poeng er at enkelte spillere ikke spillere andre 
turneringer med FIDE-rating, for å kunne holde seg i klassen. 
 
96.1.10 Forslag fra Sverre Johnsen om nye klassebetegnelser 
Se vedlegg.  
Forslag til vedtak: Styret stiller seg nøytrale til forslaget. 
 
96.2 Hedersbetegnelser 
Tildeling av hedersplakett, hederstegn og æresmedlemskap.  
Vedtak: 

1. Magnus Monsen, Sandnes, innstilles til æresmedlem. 
2.  Sigmund Salamonsen, Sevland, innstilles til æresmedlem. 
3. Eirik Gullaksen, Bergens, tildeles hederstegn i gull. 



4. Einar Kjæmperud, Caissa, tildeles hedersplaketten. 
5. Svein Harald Johnsen, Vadsø, tildeles hedersplakett. 
6. Odd Arne Vedal, Brønnøysund tildeles hedersplaketten. 
7. Finn Møller, 1911, tildeles hedersplakett.  
8. Ragnar Edvardsen, Drammen, tildeles hedersplakett. 
9. Geir Brobakken, Hamar, tildeles hedersplakett. 
10. Jan Søyland, Asker, tildeles hedersplakett. 
11. Trond Romsdal, Tromsø, tildeles hedersplakett. 
12. Per Lea, Follo, tildeles hedersplakett. 
13. Sverre Johnsen, OSS, tildeles hedersplakett. 
14. Leif Gulliksen, Stjernen, tildeles hedersplakett. 
15. Kjell M Haug, Stjernen, tildeles hedersplakett. 
16. Eddy Nygaard, Strømmen, tildeles hedersplakett. 
17. Gunnar Lie, Porsgrunn, tildeles hedersplakett. 
18. Jahn Spillum, Moss, tildeles hedersplakett. 
19. Anker Aasum, Halden, tildeles hedersplakett. 
20. Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad, tildeles hedersplakett. 
21. Thor Geir Harestad, Randaberg, tildeles hedersplakett. 
22. Olav Skjæveland, Strand, tildeles hedersplakett. 
23. Hans Olav Lahlum, Porsgrunn, tildeles hedersplakett. 
24. Tore Narvøy, Porsgrunn, tildeles hedersplakett. 
25. Tore H Løvaas, Trondheim, tildeles hedersplakett. 
26. Yngve Robertsen, Trondheim, tildeles hedersplakett. 
27. Karl W Strand, Kristiansund, tildeles hedersplakett. 
28. Egil Arne Standal, Ørsta, tildeles hedersplakett. 

 
Samtlige ble innstilt/vedtatt enstemmig. 
  
 
96.3 Budsjett for 2006 
Torstein Bae orienterte kort om budsjettforslaget for 2006, som blant annet innebærer at 
kontingenten settes opp med kr 10, at studenter og kvinner må betale full kontingent, og at det 
budsjetteres med to norske lag i sjakk-OL. Roaul Abrahamsson kommenterte det fremlagte 
budsjettet. Han fant det uheldig at det ikke det var mer penger til elitesjakk, særlig tatt i 
betraktning EUs økte aktivitetsnivå. Bjarke Kristensen mente portoutgiftene i det foreslåtte 
budsjettet var for lave. Styret mente dette kunne dekkes inn ved å kreve inn et lite 
fakturagebyr for de som ikke vil ha faktura på e-post. Vedtak: Vedlagte budsjett fremlegges 
på kongressen som styrets forslag til budsjett for 2006. Fakturagebyr på kr 15 vedtas med 
virkning fra 1. juni 2005. Klubber og kretser kan be om å få faktura per e-post, og slik slippe 
gebyret. 
 
96.3.1 Budsjett for EU 
Vedtak: Vedlagte budsjett fremmes som budsjett for EU for 2006.  
 
96.4 Årsberetning 
Torstein Bae, Helge Nordahl og Bjarke Kristensen vil ha et overordnet ansvar for 
årsberetningen, og vil innhente bidrag fra andre. 
 
96.5 Valg 



Torstein Bae orienterte. Tom R Evensen hadde meddelt at han ikke hadde anledning til å stille 
til gjenvalg. For øvrig kunne det se ut til at store deler av styret vil bli foreslått gjenvalgt. 
 
97. Medlemstall 
Torstein Bae orienterte kort. Pr 19. mai var det 2387 medlemmer. Til sammenligning var det 
2261 medlemmer pr 1. juli 2004. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at medlemstallet 
for 2005 blir høyere enn i fjor. 

98. Neste møte 
Det vil bli avklart på et senere tidspunkt om det er aktuelt med et uformelt møte før 
kongressen i Sandnes 3. juli. 

99. Eventuelt 
Det var ingen saker. 
 
100. Avslutning 
Torstein Bae takket styret, og særlig Tom R Evensen, for innsatsen. Det var enighet om å 
behandle eventuelle saker på e-post frem til kongressen. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 27. mai 2005 
 
Torstein Bae /s 
president 


	97. Medlemstall

