
REFERAT FRA STYREMØTE 2 08 09, torsdag 25/9, klokken 16.30 
 
Sted: Sjakkontoret, Sandakerveien 24D. Tilstede: Jøran Aulin-Janssson, Ida Lahlum, Harald 
Furnes, Øivind Johansen, Hans Krogh Harestad, Øistein Yggeseth, Carl Peter Kirkebø, Inge 
S.Skrondal og Dag Danielsen (generalsekretær). 
 
17. Valg av referent. Godkjennelse av dagsorden fra styremøte 1 21/08: 
 
Vedtak: DD ble valgt til referent. Referatet fra styremøte 1 21/08 ble godkjent. 
 
18. Økonomi: 
 
De aktuelle kandidatene til regnskapsfører jobben har takket nei. Det jobbes videre med å få 
på plass ny regnskapsfører. Denne stillingen tenkes delt med USF. 
 
19. OL i  Dresden: 
 
Planleggingen av OL 2014 standen i Dresden er i full gang. Arbeidet med oppsetting av 
vaktliste medvidere er i begynnerfasen. 
 
20. Sponsorarbeid: 
 
JA-J redegjorde for at siste hånd på verket er i ferd med å bli lagt i forbindelse med sponsor 
for neste års eliteserie. Nærmere detaljer rundt dette vil bli avklart etter nærmere konferanse 
med angjeldende sponsor. Navn og detaljer offentliggjøres ikke før avtalen er endelig avklart. 
 
21. Presseomtale: 
 
DD refererte til at det har vært en omfattende presseomtale de siste ukene med TV så vel som 
radioinnslag og en rekke avisartikler. Sportsmagasinet i Dagbladet har hatt en 10 siders 
reportasje rundt spørsmålet hvorvidt sjakk er idrett/sport eller ikke.  
 
Sjakk er nå blitt definert som en del av sporten i Aftenposten. Dette er tidligere blitt gjort av 
NRK og nå ser det ut til at flere medier følger etter. 
 
22. Glitnir Blitz: 
 
Datoene for arrangementet blir kvalifisering 31/1 og finale 7/2. Det jobbes foreløpig med 
Oslo S som spillested for finalen og kvalifiseringen i Oslo. ROM eiendom er meget positive, 
men det trenges også avklaring fra Jernbaneverket og Clear Channel. 
 
Lokale arrangører ser foreløpig ut til å bli: Bergen, Oslo, Porsgrunn, Stavanger og Trondheim. 
Tromsø Sjakklubb har takket nei og Harstad er forespurt. 
 
23. NVGP og vandrerhjemturneringene: 
 
ØY redegjorde for at det er avviklet totalt 11 turneringer med 325 deltagere og registrert 26 
turneringer i inneværende sesong. 
 



CPK sa at ingen vandrerhjemturneringer er på plass fremover, men han er i dialog med 
Lilllehammer, Gjøvik, Oslo og Voss. 
 
24. Komitéer og utvalg: 
 
Arkivutvalget har hatt en hektisk periode med å gjennomgå materialet og å rydde ut i 
Frennings vei 3. 
 
ØY redegjorde for en del spørsmål knyttet til at FIDE gradvis utvider grensen for 
ratingberegning av spillere på lavere ratingnivå. På sikt vil dette kunne føre til at det norske 
ratingsystemet utfases. Spørsmålet vil drøftes grundigere av sentralstyret på et senere stadium. 
 
25. Tentativ møteplan: 
 
Saken utsettes til neste sentralstyremøte. 
 
26. Valg av arrangør for  
Landsturneringen 2010: 
 
Det ble debatt rundt valg av arrangør forLandsturneringen i 2010. Det var enighet om at det 
forelå to meget gode søknader fra henholdsvis Fredriksstad schakselskap og Caissa, 
Sandefjord. Begge søknadene ble ansett for å være meget gode og det ble uttrykt ønske om at 
Sandefjord ville søke landsturneringen på et senere tidspunkt. 
 
Vedtak: Fredriksstad Schakselskap tildeles Landsturneringen 2010. 
 
27. Norsk Sjakkblad, Førsteraden og sjakktuelt: 
 
Fra USF hold vurderes det å foreslå at Førsteraden kan slåes sammen med Norsk Sjakkblad 
og at det lages et felles opplegg rundt sjakktuelt. USF har tatt kontakt med JA-J i sakens 
anledning 
 
Vedtak: Sentralstyret er positive til videre dialog med USF om dette 
 
28. Eventuelt: 
 
Et sjakkur laget av Alta til NSF og en kombinert NSF/USF fane ble etterlyst. Fanen befinner 
seg på sjakkontoret. IL bemerket at sjakkuret befinner seg i Hamerfest. 


