
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr 3 05/06  

REFERAT 
 

Sted: Frennings vei 3, Oslo. 
Tid: Onsdag 12. oktober kl 17.00. 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident, på telefon) 
Helge Nordahl (kasserer), Roaul Abrahamsson (leder av eliteutvalget), Øistein Yggeseth 
(turneringssjef), Frode Wiggen (varamedlem, på telefon) og Øystein Hole (varamedlem). 
Forfall: Kenneth Gvein (styremedlem), Trond Gabrielsen (leder USF) og Bjarke Kristensen 
(generalsekretær). 
 
 
Sak 0-05/06 Godkjenning av dagsorden 
Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 28-05/06 Arbeidsoppgaver 
Det ble gitt en kort orientering om aktiviteten i de forskjellige regionene. 
 
Sak 29-05/06 Referatsaker 
 
29.1 Referat fra siste styremøte 11. september og fra fellesmøte med USF samme dag. 
Vedtak: Referatet fra styremøtet ble godkjent. Referat fra fellesmøte ble tatt til orientering. 
 
29.2 Referat fra styremøte i USF 10. september 
Vedtak: Referatet ble tatt til etterretning. 
 
29.3 Referat fra styremøte i USF 5. oktober 
Vedtak: Referatet ble tatt til etterretning. 
 
Sak 30-05/06 Økonomi 
 
30.1 Regnskap og budsjett for 2005 
Det var ingen nye regnskapstall tilgjengelige til dette møtet, så gjennomgangen ble utsatt til 
neste styremøte.  
 
30.2 Tiltak for bedret økonomi 
Det minnes om vedtak fra møte 1/05-06, med fire hovedtiltak.  
 
30.2.1 Ringerunde til gamle medlemmer (hovedansvar Torstein) 
Torstein Bae orienterte. Torstein har sammen med Kenneth Gvein begynt på ringerunden. 
Dette har ført til en del nye innmeldinger. De vanligste grunnene som ble gitt for at 
medlemskapet ikke ble fornyet var mangel på interesse eller tid. Medlemsutviklingen er 
forøvrig positiv. Diskusjonen dreide etterhvert inn på rating, og Øistein Yggeseth opplyste at 
det ikke var nødvendig med noen ratede spillere i en turnering for at denne skulle kunne rates. 



Man må imidlertid være medlem i NSF for at ratingen skal offentliggjøres. Det ble foreslått at 
en markedsføring av dette ifm hurtigsjakkturneringer i USF kunne gi flere medlemmer i NSF. 
 
30.2.2 Annonsesalg NSb (HA Kenneth) 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
30.2.3 Inndrive utestående (HA Helge) 
Helge Nordahl orienterte. Det er enkelte klubber det vil være problematisk å inndrive gjelden 
fra. NSF har ca 370.000 kroner utestående hos klubbene, og man må regne med å tape en god 
del av dette. I enkelte tilfeller kan det være fornuftig å tilby delvis ettergivelse for å få inn noe 
av det utestående beløpet. 
 
30.2.4 Fordeling av fellesutgifter mellom USF og NSF (HA Bjarke). 
Dette er såvidt jeg skjønner avklart, slik at utgiftene fordeles i forhold til antall årsverk, 
hvilket innebærer at NSF i 2005 betaler 1/3 av utgiftene. Jf sak 17.2.4-05/06. Dette kan 
medføre en besparelse for NSF i størrelsesorden 10.000 kroner. 
 
  
Sak 31-05/06 Sjakkontoret 
 
31.1 Oppsigelse fra Bjarke Sahl 
Det kom ingen vesentlige kommentarer til dette punktet. 
 
31.2 Ansettelse av ny generalsekretær 
Helge Nordahl og Frode Wiggen orienterte. Annonse er publisert på nettet og i NSb. 
Søknadsfrist er satt til 10. november. Ny generalsekretær bør i alle fall ha et par uker 
overlapp, hvilket betyr tiltredelse for ny gen.sek. senest medio desember. USF har vedtatt å 
utrede om de bør ha egen GS, men dette blir trolig ikke aktuelt før om en god stund. Det ble 
bemerket at komiteen fungerte dårlig som følge av USFs egen agenda på dette punktet. 
 
31.3 Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitetssikring (HMS & K) 
Øistein Yggeseth orienterte. Dette ble tatt opp i styret for ca 10 år siden, men det ble ikke 
gjort noe da. For å sikre at sentrale oppgaver i norsk sjakk gjennomføres på en hensiktsmessig 
og forutsigbar måte, er det ønskelig med skriftlige prosedyrer for enkelte områder. Eksempler 
er ELO-rapporter, GP-rapporter og seriesjakkrapporter. Øistein Yggeseth har laget forslag til 
prosedyrer for enkelte av disse områdene. Det kan lages prosedyrer for saksbehandling (hva 
kan gjøres pr e-post og hva må gjøres i møter?). Avviksrapporter bør utarbeides for å 
identifisere og rette opp vanlige feil. Et slikt kvalitetssikringssystem må være enkelt og ikke 
for rigid. Arbeidsfordelingen mellom styret og sjakkontoret bør avklares, og det bør finnes en 
oversikt over hvem som gjør hva. Det er viktig å få Bjarke Sahls erfaringer ned på papir før 
han går av.  
Vedtak: Øystein Yggeseth kontakter sjakkontoret for å starte arbeidet med prosedyrene. Han 
trekker inn flere fra styret ved behov. Alle i styret identifiserer egne arbeidsoppgaver som 
egner seg for prosedyrebeskrivelse. 
 
31.4 Sjakkontoret 
Både medlemssekretæren og regnskapsføreren fortsetter etter at Bjarke Sahl går av.  



 
Sak 32-05/06 Utvalg og komiteer 
 
32.1 Turneringsutvalget 
Øistein Yggeseth orienterte. Utvalget består av Øistein Yggeseth, Helge Nordahl, Jan 
Sigmund Berglund, Johs Kjeken og Magnus Monsen. Reglementet for NM lag er ikke 
påbegynt. Dette bør være ferdig før jul. 
 
32.2 Reglementsutvalget 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
32.3 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. Det er planlagt to treningssamlinger for damene før jul. 
Herrene ordner seg selv. Valenciaregionen er ivrige etter å få i stand et samarbeid. Forslagene 
til sjakk i NRK er overlevert til Roauls kontakt. EU ønsker stadig en avklaring av 
ansvarsforhold mellom EU og NSF, og dette vil bli tatt opp på neste styremøte.  
 
33.4 Seniorutvalget 
VM ble spilt i Italia nylig, ti nordmenn deltok. I november blir det NM i hurtigsjakk i 
Fredrikstad. 
 
33.5 ELO-komiteen 
Øistein Yggeseth orienterte. Det er bare to hurtigsjakkturneringer som er ratet så langt.  
 
33.6 Jubileumskomite 2014 
Her var det intet nytt av betydning. 
 
33.7 Arkivutvalget 
Utvalget består av Øystein Brekke (leder), Aage Mella, Johs Kjeken og Øistein Yggeseth. De 
skal ifølge lederen sette i gang i november. 
 
Sak 34-05/06 Internasjonalt samarbeid 
 
34.1 FIDE 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
34.2 Nordisk Sjakkforbund 
Torstein Bae orienterte. Forslag til nytt reglement for nordisk mesterskap er ute til høring, 
med frist 10.november. Forslaget innebærer ingen obligatoriske utgifter til reise og opphold 
for deltakerne slik NSF måtte betale i år. Forslaget er derfor bedre enn det gjeldende 
reglementet, men det er fortsatt uklart hva som skal gjøre dette interessant for toppspillerne. 
Et åpent nordisk mesterskap hadde kanskje vært en bedre ide. 
Vedtak: Styret delegerte til EU å skrive et svar på forslaget. 
 
Sak 35-05/06 Møteplan 
Neste møte blir som planlagt på forrige møte 24.november klokka 17.00. 
  



 
Sak 36-05/06 Turneringer 
 
36.1 Stikkamp Agdestein-Carlsen 
Torstein Bae orienterte. Stikkampen er lagt til Oslo, 7-8 (+evt 9.) november, med TV2 
Nettavisen som sponsor. Kampen blir trolig spilt i et TV-studio. Avtalen innebærer ingen 
inntekter til NSF, men er starten på en sjakksatsing fra TV2 Nettavisen. For NSF ville det 
være positivt dersom TV2 Nettavisens server kunne benyttes til Live-overføring fra 
turneringer. Flere bedrifter ble kontaktet for å finne en sponsor til stikkampen, og disse 
kontaktene kan være nyttige i framtida.  
Vedtak: Torstein Bae kontakter Morten Sand for å diskutere framtidig bruk av 
bedriftskontaktene. 
 
36.2 NVGP 05-06 
Helge Nordahl og Øistein Yggeseth orienterte. Det er noe færre deltakere enn ønsket på 
enkelte turneringer. Totalt sett er det en marginal nedgang i antall deltakere per turnering for 
de turneringene som også ble arrangert i fjor. Terminfesting av turneringer bør koordineres 
bedre med USF. Foreløpig ser det ut til at målet om 2000 starter totalt for sesongen vil nås. 
  
36.3 NM-finalen 2006 
Det ble (15/8) sendt ut mail til utvalget klubber og krets, med oppfordring om å søke på 
arrangementet, søknadsfrist 10/9. Ingen har søkt, men det er mulig 1911 søker snart. Det ble 
sett på som uproblematisk å gi arrangementet til 1911 dersom de var eneste søker. Alle har 
hatt anledning til å sende inn en søknad. 
 
Sak 37-05/06 Seriesjakken 
 
37.1 Deltagelse 
Øistein Yggeseth orienterte. Det er færre påmeldte lag enn i fjor (99). Det er særlig 3.og 4. lag 
som er borte. Dette skyldes trolig erfaringer fra tidligere sesonger der lag har trukket seg 
underveis. Også enkelte klubber er borte. For framtida bør man ringe klubber som ikke 
melder seg på, ikke bare sende ut e-post.  
Det har kommet inn to klager på seriesjakkoppsettet. OSS har klaget på at de fikk bortekamp 
mot Porsgrunn for tredje året på rad. De klaget ikke ved utsendelsen av forslag til oppsett, og 
klaget derfor etter at fristen var utløpt. Porsgrunn ønsket ikke å bytte kampsted. Hønefoss 
klaget på at Drammen 2 fikk en av de ledige plassene i 2.divisjon i stedet for dem. 
Beslutningen ble tatt fordi de fleste spillerne på Tempo som trakk laget sitt fra 2.divisjon, har 
gått over til Drammen. 
Vedtak: Begge klagene avvises. Helge Nordahl sender svar til klubbene. 
 
37.2 Reglement for sesongen 05-06 
Reglementet, med unntak av kvalifiseringsreglene for eliteserien, er det samme som i fjor.  
 
Sak 38-05/06 Diverse initiativ 
 
38.1 Infokonvolutt 
Torstein Bae orienterte. Konvolutten er stadig uferdig.  
 
38.2 Klubbpakker med materiell 
Her var det ikke noe nytt å melde. 



 
38.3 Kontaktpersoner 
Helge Nordahl fortalte at Eirik Gullaksen nå har fått overrakt NSFs hederstegn i gull. 
 
39. Norsk Sjakkblad 
Torstein Bae orienterte. Norsk Sjakkblad er utlyst på nettet og i NSb/Førsteraden. En 
redaktørgruppe bestående av Sverre Johnsen, Øystein Brekke og Leif Erlend Johannessen har 
meldt sin interesse, men har ikke søkt foreløpig. 
 
40. Kvinnesjakk 
Øystein Hole orienterte. Mulige satsningsområder er seriesjakken og undervisning/kurs. Et 
samarbeid med USF om en kvinnesamling er trolig en god ide. Derimot er det problematisk å 
kreve minst en spiller av hvert kjønn i eliteserien. Man kan ikke stille med bimedlemmer i 
lagkamper, og det er ikke ønskelig å tvinge noen til å bytte klubb for å oppfylle kravet. En 
annen mulighet er kanskje å innføre dette i det nye lag-NM som starter neste sesong.  
 
41. Eventuelt 
Roaul Abrahamsson lurte på hvordan eliteserien ville bli satt opp, og Øistein Yggeseth 
forklarte at det ville bli en styrt trekning for å få en stigning i programmet de siste rundene.
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