
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr 2 05/06  

REFERAT 
 

Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. 
Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00. 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (kasserer), Roaul Abrahamsson 
(leder av eliteutvalget), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Kenneth Gvein (styremedlem) og 
Øystein Hole (varamedlem). 
Forfall: Jan Sigmund Berglund (visepresident), Trond Gabrielsen (leder USF) og Frode 
Wiggen (varamedlem). 
Tilstede fra administrasjonen: Bjarke Kristensen (generalsekretær). 
 
Sak 0-05/06 Godkjenning av dagsorden 
Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 15-05/06 Arbeidsoppgaver 
Det er utarbeidet et forslag til arbeidsoppgaver i styret.  
Vedtak: Dokumentet ble med noen små endringer vedtatt som retningslinjer for 
styremedlemmers arbeid. 
 
Sak 16-05/06 Referatsaker 
 
16.1 Referat fra siste styremøte 13. august. 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
16.2 Referat fra kongressen.  
Dette punktet ble strøket siden det ble tatt opp på forrige styremøte. 
 
Sak 17-05/06 Økonomi 
 
17.1 Regnskap og budsjett for 2005 
Siden dette ble lagt fram på forrige styremøte, utsettes gjennomgangen til neste styremøte. 
 
17.2 Tiltak for bedret økonomi 
Det minnes om vedtak fra forrige møte, om fire hovedtiltak.  
 
17.2.1 Ringerunde til gamle medlemmer  
Dette er foreløpig ikke gjort. For å kunne friste de tidligere medlemmene til å melde seg inn 
igjen, er det ønskelig å kunne gi litt rabatt på medlemsavgiften. Det gis normalt ikke 
halvårsrabatt for fjorårets medlemmer, men det gjøres et unntak fra dette denne ene gangen.  
Vedtak: Torstein Bae og Kenneth Gvein gjennomfører dette i løpet av neste uke. Det tilbys 
50% rabatt på kontingenten til NSF til de som ringes opp. 
 
 



17.2.2 Annonsesalg NSb  
Produsenter av diverse ”nerdeprodukter” kan være en målgruppe. 
Vedtak: Kenneth Gvein kontakter alle turneringsarrangører.  
 
17.2.3 Inndrive utestående  
Helge Nordahl orienterte. Rundt 220.000 er kommet inn til nå. Arbeidet konsentreres om 
utestående hos klubbene. 
 
17.2.4 Fordeling av fellesutgifter mellom USF og NSF. 
Bjarke Kristensen orienterte. Utgiftene vil fordeles tilsvarende fordelingen av ressursbruken 
på kontoret. Fordelingen gjøres gjeldende fra 2005, og gjøres opp ved årsskiftet. Dette vil 
trolig medføre en besparelse for NSF. 
 
  
Sak 18-05/06 Sjakkontoret 
 
18.1 Orientering om personalsituasjon, ansatte etc. 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
18.2 Ansettelse av ny generalsekretær 
Torstein Bae orienterte. NSF går inn for at NSF og USF også i fremtiden deler 
generalsekretær, med 50% stilling på hver. Dette med bakgrunn i en helhetsvurdering av hva 
som er til beste for norsk sjakk, og at samarbeidet fungerer godt.  
Vedtak: Stillingen som felles generalsekretær for NSF og USF utlyses i NSb nr 5 og 6.  
Vedtak: Det nedsettes en ansettelseskomite som er ansvarlig for prosessen. Torstein Bae og 
Frode Wiggen er NSFs representanter. 
 
Sak 19-05/06 Utvalg og komiteer 
 
19.1 Turneringsutvalget 
Jan Sigmund Berglund og Øistein Yggeseth ble siste møte (sak 6.1) oppnevnt som 
medlemmer, og gitt fullmakt til å supplere. Helge Nordahl er nytt medlem. Øistein Yggeseth 
og Helge Nordahl refererte fra utvalgets arbeid. Endelig sammensetning av utvalget er ikke 
klar ennå. Arbeidet med nytt regelement for seriesjakken vil prioriteres framover. 
 
19.2 Reglementsutvalget 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
19.3 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson rapporterte. EU føler at de har god kontroll på økonomien og at de har 
fått til mye. Bjarke Kristensen har hatt ansvaret for administrasjonen, og har holdt seg til 
vanlig praksis om å holde seg innenfor +/- 10% av budsjettet. Overskridelsen i forbindelse 
med OL i fjor ble regnet som et unntakstilfelle.  
Vedtak: Styret forventer at budsjettet følges stramt framover. 
 
19.4 Seniorutvalget 
NSF har mottatt et forslag til mandat for seniorutvalget. Torstein Bae har foretatt noen 
justeringer av dette utkastet.  
Vedtak: Forslaget til mandat må inneholde et punkt om økonomistyring. 
En kort rapport fra seniorutvalget ved Per Ofstad ble mottatt til orientering. 



 
19.5 ELO-komiteen 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
19.6 Jubileumskomite 2014 
Komiteen jobber videre med planer for jubileet i 2014. 
 
Sak 20-05/06 Oppnevning av delegater til internasjonale organer 
 
20.1 FIDE 
Det har vært avholdt kongress i FIDE. FIDE-delegaten deltok ikke, grunnet NSFs stramme 
økonomi. Morten Sand vil sende en rapport fra kongressen. 
 
20.3 Nordisk Sjakkforbund 
En uoffisiell versjon av protokollen fra kongressen samt en rapport fra møtet er mottatt fra 
Norges delegat Espen Andersen. Finland har uttrykt sterk kritikk mot Norges deltakelse i 
nordisk mesterskap. NM-komiteen skal legge fram forslag til nye regler for NM innen 
1.november. Estland ønsker å bli medlem av det nordiske sjakkforbundet. 
 
Sak 21-05/06 Møteplan 
Det er planlagt møter onsdag 12.oktober og torsdag 24.november, begge klokka 17.00. 
  
Sak 22-05/06 Reglementer 
 
22.1 NM hurtigsjakk for seniorer 
Vedtak: Diskusjonen av dette reglementet gjøres per e-post. 
 
Sak 23-05/06 Turneringer 
 
23.1 Stikkamp Agdestein-Carlsen 
Det arbeides fortsatt mot en del mulige sponsorer. Dersom noen av disse ønsker å være med 
på arrangementet, vil det måtte holdes i Oslo. NSF vil i så fall selv stå for arrangementet. 
Dette vil bli avklart i løpet av uka. 
Vedtak: NSF arrangerer stikkampen dersom en sponsor kommer på plass. Subsidiært gis 
arrangementet til NM-byen Sandnes. 
 
23.2 NVGP 05-06 
Helge Nordahl og Øistein Yggeseth orienterte. Det vil bli arrangert ca 25 turneringer før jul, 
mot 12 i fjor. Foreløpig ligger det an til 37 turneringer for hele sesongen. Dette ser veldig 
positivt ut. 8 turneringer er allerede avholdt. Det er mangelfull rapportering for tre av disse, 
og det er mange feilregistreringer av klasse. Vandrerhjemmene er fornøyd med 
arrangementene så langt. 
  
Sak 24-05/06 Seriesjakken 
 
24.1 Reglement for sesongen 05-06 
Saken ble oversendt turneringsutvalget forrige møte, og her er det ikke noe nytt å rapportere.  
 
24.2 Kvalifisering til eliteserien 
Følgende er tidligere vedtatt pr mail: 



 
Kvalifiseringsregler for eliteserien i sjakk 2006/07. 
 
Følgende lag er kvalifisert: 
 
a) De beste 6 lag i mesterskapsgruppen i lag-NM-finalen 2006. 
 
b) De beste 2 lag i åpen gruppe i lag-NM-finalen 2006. 
 
c) 2 lag etter rating etter følgende regler. 
 
- De 2 beste ikke-kvalifiserte lagene (etter a og b) i hver regionale serie (østlandsserien, 
vestlandsserien syd og nord, midt-Norge-serien og nord-norsk lag-finale) har mulighet til å 
kvalifisere seg. 
 
- For disse lagene regnes et snittrating etter lagoppstillingen som har vært benyttet i 
seriesjakksesongen 2005/06. Det regnes en sum av de 4 høyest ratede spillere benyttet i hver 
kamp. Snittratingen er så gjennomsnittet av denne summen, regnet av alle kampene. 
 
- For øst- og vestlandsserien teller alle seriekamper. For midt-Norge-serien teller alle 
seriekamper og "play-off"-kamper. For Nord-Norge teller alle kamper i nord-norsk lagfinale. 
 
- Ratingtall på junilisten 2005 skal benyttes. For spillere uten ratingtall på denne listen 
benyttes FIDE-rating etter FIDEs juliliste 2005. For spillere som fortsatt ikke har ratingtall 
kan turneringssjefen anslå en rating etter skjønn. 
 
- De to lagene med høyest ratingsnitt er kvalifisert for eliteserien 2006/07. 
 
Sak 25-05/06 Diverse initiativ 
 
25.1 Infokonvolutt 
Arbeidet er påbegynt, men konvolutten er dessverre ikke ferdig. Vi får håpe dette er klart 
snart, Torstein Bae og Helge Nordahl tar på seg skylda for dårlig fremdrift. 
 
25.2 Klubbpakker med materiell 
Bjarke Kristensen orienterte. Leverandøren er svært ivrig, men pakkene er ikke helt klare 
ennå. 
 
25.3 Kontaktpersoner 
Her var det ikke noe spesielt å rapportere. 
 
26. Norsk Sjakkblad 
Det ble lagt fram en god del dokumentasjon om fremtiden for Norsk Sjakkblad, og et 
eventuelt samarbeid med USFs medlemsblad Førsteraden: et notat fra Helge Nordahl, samt 
priser innhentet av Atle Grønn, samt kommentarer fra samme mann. Grønn har gitt beskjed 
om han slutter etter nummer seks, hvilket innebærer at stillingen må lyses ut i nummer fem.  
Vedtak: NSF går inn for Grønns alternativ c), som innebærer et tjukt familieblad uten farger 
til alle i NSF og USF. Forutsatt at USF er enig, lyses stillingen ut i NSb nr 5. Det gis i 
annonsen uttrykk for at man helst ser en samproduksjon av NSF og USF, men at alle 
interesserte bes melde seg. 



Vedtak: Det nedsettes en ansettelseskomite som er ansvarlig for prosessen. Representanter 
for NSF er Helge Nordahl og Jan Sigmund Berglund. 
 
27. Eventuelt 
  
Roaul Abrahamsson etterlyste en klarere fordeling av representasjonsutgifter mellom NSF og 
USF. Dette er uklart f.eks i forbindelse med junior-VM. Helge Nordahl og Simen Agdestein 
har tidligere påtatt seg å lage et forslag, men dette er ikke gjort foreløpig. 
 
Bjarke Kristensen observerte at det i de siste årene har blitt populært å arrangere 
Landsturneringen. Styret bør forsøke å finne grunnen til denne gledelige utviklingen. 
 
Roaul Abrahamsson har vært i kontakt med en leder i NRK. Etter at NRK mistet 
fotballrettighetene er de på utkikk etter nye programkonsepter. Sjakk kan være en mulig 
nyvinning. De ønsker en liste over mulige arrangementer samt en oversikt over utenlandske 
TV-produksjoner. 
Vedtak: Innspill til denne oversikten sendes til Roaul på e-post. 
 
Roaul Abrahamsson orienterte om at NIS (Norsk internett-sjakklubb) vil legges ned. Det er 
enighet om at ideen er god, men det mangler personer som ønsker å arbeide med dette. 
 
Bjarke Kristensen orienterte om kritikk som har kommet inn av fakturaavgiften NSF ønsker å 
ilegge de som får tilsendt papirfaktura. Hensikten med avgiften var å redusere utgiftene ved å 
gå over til e-post for utsending av fakturaer.  
Vedtak: Sjakkontoret øker satsingen på å få sendt ut fakturaer per e-post. Fakturagebyret 
droppes. 
 
Torstein Bae ønsker at landslagsuttak legges ut på sjakktuelt. 
 
Fellesmøte med USF
 
USF ønsker også samproduksjon av sjakkblad. De vil imidlertid sende et separat blad (i 
farger) til medlemmer under 10 år. Hans Inge Kongevold foreslo å lage et blad med to 
forsider. Bjarke Kristensen foreslo å lage to utgaver i året av fellesbladet som var spesielt 
innrettet mot familiene. Han framholdt også at en informasjonsfolder som vedlegg til 
Førsteraden kan treffe foreldrene bedre enn et felles sjakkblad. Fordelingen av utgifter 
mellom NSF og USF er uklar. USF lager et nytt forslag.  
Vedtak: Det ble enighet om USFs foretrukne løsning for sjakkbladet (felles familieblad men 
separat blad til USF-medlemmer under 10 år). Redaktørstillingen(e) utlyses i NSb nr.5.  
Ansettelseskomiteen består av Helge Nordahl, Jan Sigmund Berglund, Trond Gabrielsen og 
Jan Søyland. 
 
Vedtak: Stillingen som generalsekretær lyses ut i nummer 5 og 6 av NSb (og hvert nummer 
fram til en kandidat er funnet). Ansettelseskomiteen består av Torstein Bae, Frode Wiggen, 
Trond Gabrielsen og Øystein Bjurholdt. 
 
USF planlegger en treningssamling for kvinner over 15 år. De ønsker støtte fra NSF til å 
gjennomføre arrangementet. Det ble også diskutert å arrangere foreldrekurs, f.eks i 
forbindelse med en BGP-turnering. Felleskurs for foreldre og barn ble også foreslått. 
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