
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 2 06/07 
REFERAT 

 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Søndag 8. oktober kl 13. 
 
Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (kasserer), Frode Wiggen (styremedlem, på 
telefon), Håvard Løvik (leder USF), Stig Gabrielsen (andre varamedlem), Øystein Hole (første 
varamedlem),  
 
Til stede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær) 
 
Fraværende: Øistein Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder EU) 
 

0. Dagsorden 
Vedtak: Helge Nordahl ønsket et punkt om fordeling av oppgaver i styret. Dette ble satt inn som nytt 
punkt 15c. Nytt punkt ifm at Jan Sigmund Berglund trekker seg kommer inn som 15b. Forslag til 
dagsorden ble med disse endringene godkjent. 
 
14. Referent 
Øystein Hole ble utpekt til å være referent. 
 
15. Referat fra styremøte 1 05-06 
Vedtak: Torstein Bae kommenterte at det bør stå i referatet hvem som ikke deltok på møtet. Dessuten 
kommenterte han at Norges synshemmedes sjakkforbund betaler 1000 kroner i året som kollektiv 
kontingent for alle medlemmene. Denne har stått uendret i mange år, så en økning er kanskje på sin 
plass. Referatet ble deretter godkjent. 
 
15b. NSFs visepresident trekker seg 
Jan Sigmund Berglund har trukket seg fra sitt verv som visepresident. Berglund vil imidlertid beholde 
sine øvrige verv i sjakkforbundet. Torstein Bae foreslo at Frode Wiggen, som den eneste i styret 
(bortsett fra varamedlemmene) uten definert oppgave, overtar som visepresident. 
Det ble også uttrykt ønske om å hente inn en ny person som 2.varamedlem. Det ble påpekt at siden 
alle andre i styret var fra Øst- eller Vestlandet, ville det være en fordel å få med noen fra Nord-Norge. 
Vedtak: Frode Wiggen utnevnes til ny visepresident. Øystein Hole flyttes opp fra varamedlem til fast 
styremedlem, og Stig Gabrielsen flyttes opp til 1.varamedlem. 
 
15c. Fordeling av oppgaver i styret 
Roaul Abrahamsson har Eliteutvalget som sin oppgave. 
Øistein Yggeseth er turneringssjef og deltar i flere utvalg: Turneringsutvalget, ELO-komiteen og 
Arkivutvalget. 
Torstein Bae har overordnet ansvar for styrets arbeid, og er ellers involvert i mye av det daglige 
arbeidet i sjakkforbundet. Utarbeidelse av kongresspapirer og kontakt med NSb. Han er også 
ansvarlig for internasjonalt arbeid.  
Øystein Hole har vært ansvarlig for kvinnesjakk samt referatene fra styremøtene. 
Stig Gabrielsen er ny i styret, og har ikke fått noen oppgaver ennå. 



Helge Nordahl er kasserer, og har ansvar for regnskap og budsjett. Har hatt oppfølging mot debitorer. 
Med i turneringsutvalg. Utarbeidelse av kongresspapirer. Har kontakt med vandrerhjemmene ifm 
NVGP.  
Håvard Løvik har oppgaver i USF. Bl.a. et prosjekt for sjakk i skolene, gjennom SFO, der man vil 
bruke sine egne medlemmer. De vil få sjakk inn i flere aviser, med vekt på lokalstoff. Hovedtanken er 
å gjøre sjakk mer synlig, og øke medlemsmassen.  
Frode Wiggen har vært engasjert i personalsaker og økonomi.  
Jan Sigmund Berglund er med i turneringsutvalget, har jobbet med NVGP og vært kontaktperson for 
Nord-Norge. 
 
Ny oppgavefordeling: 
Økonomistyring – Helge Nordahl 
Internasjonalt – Torstein Bae 
Kontor/personale – Torstein Bae og Frode Wiggen 
Vandrerhjemmene – Helge Nordahl og Dag Danielsen 
Telio – Torstein Bae holder kontakt med Kenneth Gvein 
Glitnir – Torstein Bae og Stig Gabrielsen 
Åpne NM – Helge Nordahl og Øystein Hole 
Kvinnesjakk – Torstein Bae holder kontakt med USF for mulige fellesarrangementer 
Referater og møteforberedelser – Øystein Hole referent, Torstein Bae og Dag Danielsen møtepapirer 
Internett – Stig Gabrielsen pluss muligens et nytt styremedlem 
Turneringsutvalget – Helge Nordahl, Øistein Yggeseth 
Kontakter: 

Media- og Jubileumsutvalget – Dag Danielsen 
Eliteutvalget – Roaul Abrahamsson og Dag Danielsen 
Seniorutvalget – Torstein Bae 
Reglementsutvalget – Torstein Bae 
Kenneth Gvein – Torstein Bae 
Nord-Norge – Frode Wiggen 

NSb –  
OL 2014 – Torstein Bae, Helge Nordahl og Dag Danielsen 
 
16. Økonomi  
Helge Nordahl og Dag Danielsen orienterte. Det vurderes å benytte litt mer av pengene fra Telio til 
Telio-serien. Reisestøtten som er fastsatt til 1000 kroner per spiller per helg er trolig litt mindre enn de 
faktiske utgiftene. Pga NSFs anstrengte økonomi og usikkerheten i økonomien for denne nye 
turneringen, blir ikke støtten økt i denne omgang.  
Vedtak: Støtten beholdes på nåværende nivå, men vurderes økt i neste sesong. 
 
17. Orientering fra generalsekretæren 
Dag Danielsen orienterte. Torstein Bae skjøt inn at Øyvind Bentsen har tilbudt seg å hjelpe til med 
oppsett av datautstyr på kontoret. Det foreslås å arrangere et personalseminar, for å legge planer på litt 
lengre sikt. Dette kan også fungere som et sosialt arrangement. En maksimal kostnadsramme for NSF 
kan være 6000 kroner. Styret var positivt til at slikt arrangement. 
 
18. Rapport fra Vadsøsjakken 2006 
Torstein Bae og Dag Danielsen orienterte. Karl-Johan Rist (som var turneringsleder) har levert inn 
rapport på Steinar Hardersen. Dag Danielsen har skrevet et notat om saken. 
Vedtak:  
1. Det er enighet om at Hardersen har trukket seg med den begrunnelse at det skal ha blitt ”vist 

frem” et brev med negativ omtale om ham. 
2. Det gis to forskjellige versjoner av hvorvidt brevet ble sirkulert i lokalet eller ikke. På den ene side 

vedlegges en faks signert av syv personer som skal ha deltatt i turneringen som inneholder påstand 



om at det ble ”vist frem” et brev med negativ omtale av Hardersen. Turneringsleder Rist har ikke 
kjennskap til at det ble sirkulert et slikt brev. 

3. Hardersen kan vanskelig sies å ha innhentet turneringsledelsens ”godkjennelse til å trekke seg fra 
turneringen”. Men her er det samtidig en vurderingssak hvilke krav som kan stilles til at denne 
formuleringen i disiplinærreglementet skal kunne sees oppfylt. Hardersen kan sies å ha vært i god 
tro, men ikke i aktsom god tro, når det gjelder spørsmålet om hans handlemåte har vært korrekt  i 
forhold til denne reglementsbestemmelsen. Et punkt i vurderingen er også det mangeårige betente 
forholdet mellom Hardersen og turneringslederen. 

4. Hardersens begrunnelse for å trekke seg fra turneringen er at det skal ha blitt sirkulert et brev med 
negativ omtale av ham. På den ene side burde Hardersen med bakgrunn i de forutgående 
hjemmesideinnleggene, hvor han oppfordres til ikke å delta i turneringen, være mentalt forberedt 
på at det kunne bli turbulens rundt hans deltakelse i turneringen. På den annen side er det en 
forståelig menneskelig reaksjon at man reagerer på at ens navn svertes. Dette berettiger ikke etter 
sentralstyrets vurdering at man trekker seg midt i turneringen. Men den betente situasjonen i 
forkant av turneringen har utvilsomt bidratt til at den følelsesmessige reaksjonen har blitt sterkere 
enn normalt. 

5. Det kan ikke aksepteres at det skapes en kultur hvor det er akseptabelt å trekke seg fra en 
turnering uten turneringslederens godkjennelse.  

6. Sentralstyret vil samtidig understreke at det ikke ser det som sin oppgave å veie vær og vind 
mellom medlemmer av NSF. 

7. NSF ønsker å bruke sine ressurser på å fremme sjakkens posisjon i Norge. 
8. Sentralstyret vil på det sterkeste oppfordre at man i størst mulig grad forsøker å unngå komme 

med negativ omtale av andre medlemmer i forbundet på de enkelte klubbers hjemmesider. 
9. Det er sentralstyrets vurdering at denne disiplinærsaken må vurderes utifra den betente personlige 

situasjonen som eksisterer i deler av sjakkmiljøet i Nord-Norge. Sentralstyret ønsker ikke å bidra 
til å forsterke denne konflikten og anbefaler på det sterkeste at alle involverte parter gjør sitt 
ytterste for at denne situasjonen i størst mulig grad kjøles ned. 

Slutning: 
En totalvurdering av saken og dens spesielle forhistorie medfører at det ikke blir iverksatt disiplinære 
forføyninger mot Steinar Hardersen. Denne episoden vil bli ansett som en skjerpende omstendighet 
fra sentralstyrets side dersom Hardersen innen tre år trekker seg fra en turnering uten 
turneringslederens godkjennelse eller dokumenterbar forfallsgrunn. 
 
19. Utvalg og komiteer 
 
19.1 Eliteutvalget:  
Torsein Bae orienterte. Helge Nordahl påpekte at EU synes å ha fokus på at representasjonsoppgaver 
tildeles deltakere i landslagsgruppene, noe som ikke står i instruksen for uttak. EU kan foreslå 
endring i instruksen overfor NSF dersom det er ønskelig å følge denne praksisen. Vedtak: Referat fra 
EU-møte 20/6 tas til etterretning.  
 
19.1.1 Økonomistyring 
Roaul Abrahamsson har informert Torstein Bae muntlig om at Ellen Hagesæther vil ta tak i 
økonomistyringen på vegne av EU. 
 
19.2 Turneringsutvalget 
Her var det ikke noe å rapportere. 
 
19.3 Jubileumsutvalget 
Dag Danielsen orienterte. Lillehammer-regionen har innvilget kr 400.000 til arbeid med å fremme 
regionen som kandidat. Støtten vil utbetales i 2007 og 2008. Forutsetningen er at Lillehammer velges 
som Norges kandidat. Tromsø vil komme med sitt ”tilbud” 17. oktober, og dette vil i følge Jan 
Sigmund Berglund minst matche det fra Lillehammer. Det er viktig at sentralstyret har en 
representant med i arbeidet framover, slik at NSF kan ha litt kontroll på arbeidet. Helge Nordahl 



foreslo at Jubileumsutvalget holder en presentasjon for sentralstyret der de presenterer sine planer 
framover. Utvalget vil velge en kandidatby i nærmeste framtid. Styret syntes det var naturlig at det 
var NSF som formelt foretok valget av by. Det er behov for en avklaring av ansvar og oppgaver 
mellom utvalget og NSF. 
Vedtak: Torstein Bae kontakter Øystein Brekke for å diskutere veien videre. 
 
19.4 Medieutvalg 
Dag Danielsen orienterte. Medieutvalg er nedsatt med Oddvar Aasen som leder og Rune Andersen, 
Vebjørn Selbekk, Arne Danielsen, Ole Andre Lie og Dag Danielsen som medlemmer. Utvalget 
ønsker å få med et par kvinner også. Den første utfordringen utvalget vil se på er Telioserien. 
Vedtak: Referat fra utvalgets møte 28/9 tas til etterretning. 
 
19.5 Internettutvalg 
Det bør nedsettes et internettutvalg. Arbeidet vil innebære modernisering av Internett-arbeidet 
(medlemsregistrering og fakturering) på kontoret, samt vedlikehold av hjemmesidene til NSF. USF 
har en person i kikkerten til å utføre endringene for sjakkontoret. Stig Gabrielsen vil delta. Dette 
utvalget bør være felles for USF og NSF. Stig Gabrielsen og Torstein Bae følger opp saken. 

 
20. Turneringer 
 
20.1 Seriesjakken 
Torstein Bae orienterte. Antall lag ser ut til å gå litt ned fra i fjor. 
 
20.1.1. Telioserien  
Torstein Bae orienterte. Starter 10. november. Live-dekningen er på plass. Overnattingen er i orden. 
Øistein Yggeseth er turneringsleder, og han ønsker en assistent. Helge Nordahl kan være assistent 
første fredag. Sjakkmateriell kan lånes fra 1911. 
 
20.1.2 Anke fra ASKO 
Torstein Bae orienterte. ASKO ber om at de får lov til å bruke spillere fra Fribonden på ett av sine lag. 
Turneringsutvalget gikk mot dette, de har nå anket til styret. Vedtak: Anken ble forkastet. Torstein 
Bae ber Øistein Yggeseth gi beskjed til ASKO. 
 
20.2 NVGP 
Antall turneringer som er planlagt ser greit ut, men det er behov for flere arrangementer på 
vandrerhjemmene. 
 
20.3 Stikkamper 
Porsgrunn vant stikkampen om årets NM for lag, mens Magnus Carlsen vant stikkampen om NM. 
 
Juniorstikkampen spilles 3.-5. november (evt hurtigsjakk søndag, så kanskje ferdig lørdag) med OSS 
som arrangør. Turneringsleder er Øyvind Bentsen, eventuelt Øistein Yggeseth på fredagen. 
 
20.4 Arrangør søkes 
Helge og Torstein har vært i møte med Scandic vedrørende Det åpne NM. Det er sendt en forespørsel 
til USF om samarbeid om påskefestivalen, uten et slikt samarbeid vil ikke økonomien gjøre det 
forsvarlig å arrangere det. Vi venter på svar på USF. Helge Nordahl og Øystein Hole arbeider videre 
med arrangementet. 
 
Vi trenger også arrangør til NM for klubblag. Frode Wiggen undersøker om Stavanger kan arrangere. 
Dessuten må reglementet komme på plass. 
 
21. Norsk Sjakkblad 
 



21.1 Redaktør 
Torstein Bae orienterte. Hans Olav Lahlums avtale er for ett år, dvs at nr 6 er siste nummer han har 
avtale for. Det er planlagt et møte med Lahlum. Et problem som må tas opp på møtet er at bladene 
stadig er forsinket i forhold til deadline. Flyttingen av stoff til senere nummer fører til at 
nyhetsverdien blir redusert. Mengden ungdomsstoff er dessuten litt liten.  
 
21.2 Annonsesalg 
Dag Danielsen orienterte. Geir Werner ønsker statistikker over antall besøkende på hjemmesidene til 
NSF, så han har noe å slå i bordet med overfor mulige annonsører. Han vil få et visittkort med 
logoene til NSF og USF. Dag prøver å få tak i besøkstall for hjemmesiden. 
 
23. Bingo 
Her var det ikke noe å rapportere. 
 
24. Salg 
Torstein Bae orienterte. USF og NSF har felles (nye) salgssider. Materiell vil bli kjøpt inn, etter 
koordinering med Øystein Brekke. 
 
25. Sponsing 
Helge Nordahl og Torstein Bae orienterte. Det har vært et møte med Glitnir. De er interessert i 
samarbeid, hovedideen er ”Glitnir Blitz” med regionale kvalifiseringer lørdag og en stor nasjonal 
finale søndag (med direktekvalifiserte spillere som Magnus, Simen og Svidler). USF ønsker også å se 
på muligheten for et mulig samarbeid. Stig Gabrielsen og Torstein Bae tar denne saken videre. Helge 
Nordahl vil sette sammen en presentasjon som kan benyttes overfor Glitnir. 
 
26. Neste møte 
Neste møte blir 30.november. 
 
27. Eventuelt 
 


