
 
NORGES SJAKKFORBUND 

 
STYREMØTE 5 06/07 

REFERAT 
 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 1. mars 2007 kl 17. 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (leder), Helge Nordahl (kasserer), Frode Wiggen (visepresident, på 
telefon), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder EU, på telefon 1745-1830), 
Håvard Løvik (leder USF, på telefon fram til 1730), Øystein Hole (styremedlem), Oddvar Aasen (leder 
for medieutvalget, bare tilstede under punkt 66) 
Fraværende: Stig Gabrielsen (varamedlem), Dag Danielsen (generalsekretær) 
 
64. Dagsorden 
Vedtak: Forslag til dagsorden godkjennes. 
 
65. Referent 
Vedtak: Øystein Hole velges til referent. 
 
66. Orientering fra medieutvalget 
Oddvar Aasen (leder for utvalget) orienterte om utvalgets arbeid. De har skrevet en rapport som 
inneholder forutsetninger for at og forslag til hvordan sjakken kan komme mer fram i media. Arbeid mot 
lokalpressen tror utvalget er vesentlig, og de foreslår derfor at hver klubb skal ha en egen 
informasjonsansvarlig (i styret) som kan fôre pressen med stoff. Informasjonsarbeidet må trolig 
prioriteres høyere i NSF, og forbundet bør også veilede klubbene om hvordan dette kan gjøres. En 
mediepris kan innføres. Dessuten bør unge spillere få hjelp til mediehåndtering. Arne Danielsen har laget 
et dokument om innholdet i sjakkbladet, som bør gis til redaktøren av bladet. Ole Valaker har dessuten 
laget en håndbok som bør studeres. Utvalget har hatt fire møter der man har diskutert og kommet med 
ideer. Rapporten har blitt til i denne prosessen. Utvekslinger av ideer per e-post fungerte ikke så bra. 
Helge Nordahl mente at sjakken hadde ganske god dekning i avisene i forhold til antall aktive utøvere. 
Aasen var ikke enig i det, og sammenlignet med en del små idretter som får resultatdekning. Han mente 
også at det manglet sjakkresultater og stoff for andre enn de som allerede er ”innvidd”.  
 
67. Referat fra styremøte 4 06-07 
Vedtak: Referat fra møte 18. januar godkjennes. 
 
68. USF 
Håvard Løvik orienterte om hva som skjer i USF. De skal ha styremøte på Haraldsheim lørdag 3. mars. 
USF er i ferd med å lage en QA-manual som skal beskrive rutiner i styrearbeidet. NM for juniorlag 
mangler arrangør.  
 
69. Økonomi  
Helge Nordahl orienterte. Regnskapet er ferdig, men det gjenstår en del fordeling mellom USF og NSF og 
noen avsetninger. Det ser ikke så galt ut resultatmessig. Nordahl håper å kunne sende det ut i løpet av et 
par uker. 
 
70. Sjakkontoret 



Torstein Bae orienterte. Dag Danielsen har vært sykemeldt fra ca 10. februar. Det er dermed redusert 
bemanning på kontoret for tiden. Helge Nordahl sjekker reglene rundt sykepenger. Det kommer en del 
utgifter til programvare (bla virusprogram) og nye PCer. Arbeidet med å sende ut fakturaer ifm 
medlemsregistreringen er godt i gang.  
 
71. Utvalg og komiteer 
 
71.1 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. Silje Bjerke og Kjetil Lie er tatt ut som norske representanter i nordisk 
mesterskap. Det har vært treningshelg med Jacob Aagaard både for damene og herrene. Deltakelsen fra 
herrelandslaget var dårlig, 4 pluss Simen noen timer, etter en del forfall den siste uka. Damene hadde 
også en egen treningshelg i tillegg. EU og Dag Danielsen arbeider med et prosjekt Team Tromsø 2014, 
med treninger i første rekke fram mot OL i Dresden 2008. Det er mulig man kan få litt støtte fra OL-
organisasjonen i Tromsø. 
 
71.2 Turneringsutvalget 
Øistein Yggeseth orienterte. Det kom en protest fra Komsa SK på uttak til NNM, som ble sendt til RU. 
Protesten ble avvist. 
 
71.3 Reglementsutvalget 
Øistein Yggeseth orienterte. Reglement for internettkamper i kvalifisering til Telioserien er ikke klart 
ennå. Kampene kan kanskje spilles i tilknytning til NM for lag. De bør spilles senest på det tidspunktet. 
Johs Kjeken har foreslått å redusere 1.divisjon i Østlandsserien til 8 lag og 5 spillere på hvert lag.  
Torstein Bae er utnevnt til kretsdommer.  
 
71.3.1 Endring i dommerreglementet 
Torstein Bae orienterte. Styret har tidligere snakket om å droppe ”aspirant”-tittelen. Strukturen klubb-
krets-forbundsdommer er logisk. Vedtak: I dommerreglementet (håndboken 2.4.0) endres 
”Kretsdommeraspirant” til ”Klubbdommer” dersom RU sier at det er greit. 
 
71.4 Jubileumsutvalget 
Her var det ikke noe å rapportere. 
 
71.5 Medieutvalget 
Den naturlige fortsettelsen etter kongressen må vel være å nedsette et medieutvalg som kan gjøre noe med 
strategien i praksis. En mulighet er et aktivt utvalg som kan ta kontakt med klubbene og tilby seg å hjelpe 
til med kontakt med lokalpressen.  
Helge Nordahl foreslo å lage et lite arrangement ut av Telioserien og avslutningen av Linares. Roaul 
Abrahamsson kan hjelpe til med et eventuelt arrangement. Nordahl prøver å få Simen som kommentator, 
og inviterer pressen. 
 
71.6 Arkivutvalg 
Øistein Yggeseth orienterte. Gustav Gudbrandsen (arkivleder ved HiO) er ny leder for arkivutvalget. Han 
tar fatt på arbeidet i slutten av mars. 
 
71.7 Seniorutvalget 
Torstein Bae orienterte. Det har vært EM for seniorlag, Norges førstelag ble nr 12. SK Gambit arrangerte 
seniorturnering i januar i Spania med god deltagelse.  
  
72. Sjakk-OL 2014 
Helge Nordahl orienterte. Det er inngått avtale om utleie av Dag (50%) til kr 450 pr time pluss 40% av 
dette i kontorutgifter, dvs totalt kr 630 pr time. Det er møte med politisk rådgiver i KD 7. mars.  
 
73. Turneringer 



 
73.1 Seriesjakken inkl Telioserien 
Øistein Yggeseth orienterte. Det er fortsatt ikke alle som rapporterer inn resultater på e-post. Ellers gikk 
februarrunden i seriesjakken bra. 
 
73.1.1 Utgiftsfordeling NNM for lag 
Torstein Bae orienterte. Det har kommet en henvendelse fra Jan Sigmund Berglund vedrørende fordeling. 
Vedtak: Tromsø og Team Bjørnsen regnes som hjemmehørende i Tromsø, og får ikke dekket reise eller 
opphold. Øvrige lag får dekket reise og opphold for inntil seks spillere, siden det nå er så kort tid igjen til 
turneringsstart. Fra neste år vil NSF vurdere å redusere antallet spillere som får dekket utgifter til fem. 
 
73.2 NVGP 
Øistein Yggeseth orienterte. Antall deltagere har vært 1419, hvorav 669 unike og det har blitt arrangert 38 
turneringer. Det ser ut til å bli omtrent like mange deltakelser totalt som i fjor. Verdal ønsker å arrangere 
en turnering samtidig med NM for skolelag. Yggeseth spør USF om det er greit. Lillehammer har sagt at 
de skal arrangere en NVGP-turnering (hurtig), men ikke noe er terminfestet ennå. Torstein Bae har purret. 
Helge Nordahl kan være turneringsleder dersom datoen passer. Bergen skal arrangere to turneringer på 
vandrerhjem i mai. 
 
73.3 Påskefestivalen 2007 – Det Åpne NM 
Helge Nordahl og Øystein Hole orienterte. Det har ikke kommet så mange påmeldinger ennå, men ellers 
ser turneringen ut til å være i rute. Se http://vanhansen.gmxhome.de/.  
 
73.4 NM for klubblag 2007, Stavanger 8. til 10. juni 
Frode Wiggen orienterte. Informasjonen om startavgift bør endres noe slik at den blir enklere å forstå. Det 
bør komme en hjemmeside snart, der de påmeldte lagene listes opp. Det vil nok være god reklame å vise 
at det ikke bare er de beste lagene som er påmeldt. De har søkt om støtte til live-dekning. Vedtak: 
søknaden om støtte avslås. 
 
74. Norsk Sjakkblad 
Nr 1 skal sendes til trykkeriet i disse dager. Det kommer en ekstrautgift på ca kr 10.000 til programmet 
InDesign. 
 
75. Salg 
Her var det ikke noe å rapportere. 
 
76. Partnere i næringslivet 
 
76.1 Norske Vandrerhjem 
Helge Nordahl orienterte. Avtalen skal fornyes snart, trolig for ett år.  
 
76.2. Avtale med Glitnir 
Torstein Bae orienterte. Helge Nordahl laget en presentasjon, som ble sendt Glitnir mandag 26/2. Glitnir 
skal gi en tilbakemelding ganske raskt. Antall kvalifiseringsturneringer er redusert fra 8 til 6.  
 
76.3 Telio 
Torstein Bae orienterte.. Vi har ikke fått overført de siste 50.000 ennå (fakturert i desember), tross 
purringer skriftlig og muntlig, men de har sagt de skal betale. 
 
76.4 Salg av støtteannonser i NSb 
Her var det ikke noe å rapportere. 
 
77. Hedersbevisninger 
Det har kommet inn to forslag, Frode Eidem og Per Kristian Hansen er foreslått til hedersplakett. Øistein 



Yggeseth foreslo i tillegg Jøran Aulin Jansson til gullmerket og Thor Johansen til hedersplakett. Vedtak: 
Eidem, Hansen og Johansen tildeles hedersplakett og Jansson tildeles gullmerket.  
 
78. Automatinntekter i Finnmark 
Frode Wiggen orienterte. Det er to separate saker, en mot Samisk SF og en mot Komsa SK. To mulige 
fortsettelser for Samisk, der saken har kommet lengst, kan være at lotteritilsynet krever tilbakebetalt 
penger som er urettmessig ervervet, eller at saken blir politianmeldt. Saken mot Komsa ser ut til å være på 
vei i samme retning. Samisk har foreslått å overføre resterende beløp på konto til NSF. En eventuell 
reaksjon fra NSF bør vente til sakene er avsluttet. Wiggen følger opp saken mot lotteritilsynet.  
 
79. Kongressen 2007 
 
79.1 Tidspunkt 
Kongressen er flyttet til kl 20 søndag 8. juli. 
 
79.2. Valg 
Torstein Bae orienterte. Bae tar ikke gjenvalg som president, og det gjør heller ikke Helge Nordahl. Styret 
må foreslå valgkomité. 
 
80. Neste møte 
Neste styremøte blir onsdag 2.mai. klokka 1700. Alle i styret må komme med sine eventuelle 
kongressforslag før dette møtet.  
 
81. Eventuelt 
Johs Kjeken har foreslått å kreve depositum av klubber som ber om opsjon på å få arrangere 
Landsturneringen. Det må i så fall en lovendring til, og det må dermed tas opp på kongressen.  
Øistein Yggeseth tok opp at endringer og rettelser som NSF sender inn til FIDE ikke blir fulgt opp av 
FIDE. Kanskje Morten Sand kan prøve å få til en forbedring? Torstein Bae var skeptisk til at NSF ville få 
gjennomslag hos FIDE, og mente man bare må sørge for at alt som sendes inn er korrekt. 


