
REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 1 09 10, tirsdag 18/8, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Janssson (president), Ida Lahlum, Harald Furnes, Øivind 

Johansen, Hans Krogh Harestad, Øistein Yggeseth, Carl Peter Kirkebø, Inge Sandstad 

Skrondal, Håvard Løvik (per telefon) og Dag Danielsen (generalsekretær). 

 

 

Sak 01 Konstituering av styret og valg av referent 

 

JA-J ønsket velkommen til et nytt arbeidsår. HL ønsket å være tilstede på deler av møtet og 

dagsorden ble tilpasset dette. 

Vedtak: DD ble valgt til referent 
 

Sak 02 Fordeling av arbeidsoppgaver 

 

Styrepermen ble gjennomgått, denne skal utfylles. Det ble gitt ros for flott perm. 

Vedtak: Styrepermen bør forsøkes gjort tilgjengelig på nett for styremedlemmene. Det 

skal være en tilgjengelig papirkopi på sjakkontoret. 

 

Arbeidsoppgavene i det nye styret ble fordelt. 

Vedtak: ØJ får i tillegg til tidligere oppnevnte HF spesialansvar fra styret for arbeidet 

med BN-bank blitz.  Alle fra styret bør stille på finalen og hjelpe til med avviklingen av 

arrangementet den dagen.  

 

Sak 03 Nordisk Sjakkforbund 
 

Nyvalgt leder i Nordisk Sjakkforbund (Håvard Løvik) redegjorde fra årsmøtet i Helsingør. 

Fremhevet spesielt Sveriges satsing på sjakk i skolen for svenske fjerdeklassinger 

”Schackfyran”. Liten interesse for Nordisk Mesterskap i flere land 

Vedtak: HL arbeider for å finne norsk kandidat til kvinnekomitéen. Mulige kandidater 

til seniorkomitéen ble diskutert. HL og DD følger opp dette. 

 

Sak 04 Økonomi og medlemsoversikt 
 

HF gjennomgikk kvartalsoversikten over NSFs økonomi. Denne ble tatt til orientering. 

Medlemsprognosen viser en nedgang i størrelsesorden 20 medlemmer sammenlignet med 

fjorårets tall.  

 

Sak 05 BN-bank Blitz 

 

Magnus Carlsen har gitt endelig bekreftelse på at han deltar i BN-blitz finalen i Oslo i 

november.  

Vedtak: Hovedansvarlige fra styret i forhold til BN-blitz er HF og ØJ (se punkt 2) 

 

 

 

Sak 06 Eliteserien 
 

JA-J jobber med mulig hovedsponsor for eliteserien. Høringsrunden vedrørende to eller tre 

spillehelger ble oppsummert. Det er meget klart flertall for å beholde tre spillehelger i 



kommende eliteseriesesong. Den som er ansvarlig for kontakt med Haraldsheim tar kontakt 

med dem en viss tid i forveien (en uke eller to) for å kvalitetssikre at vi får de lokalene vi har 

reservert. 

Vedtak: Eliteserien terminfestes til helgene 6.-8. november, 8.-10.januar og 9.-11.april. 

Primært spilles årets eliteserie på Haraldsheim. Deretter sjekkes lokaler på Bridgens 

Hus og Diakonhjemmet i prioritert rekkefølge. Startavgiften per lag settes til NOK 

8.000. 

 

Sak 07 Ny inndeling i aldersklasser (sak oversendt fra Kongressen) 

 

Vedtak: Det nedsettes et utvalg bestående av en representant oppnevnt fra USF. Fra 

NSF velges CPK fra sentralstyret og Per Olsen. 
 

Sak 08 Tromsø 2014 

 

JA-J redegjorde for at arbeidet med 2014 er godt i gjenge. Søknaden er overlevert 

departementet og responsen på det faglige innholdet er positivt. Årets turnering av Arctic 

Chess Challenge har vært særdeles vellykket og har fått bred internasjonal pressedekning. 

 

 

Sak 09 Komitéer og utvalg 

 

Turneringsutvalget: er enda ikke konstituert for perioden 

 

Arkivutvalget: intet nytt å melde 

 

Elokomitéen: ØY redegjorde for at komitéen er tilhenger av å FIDE-rapportere de A 

gruppene av NVGP som tilfredsstiller kriteriene. Dette vil medføre kostnadsøkning for NSF 

og justering av ELO-avgiftene bør vurderes 

Vedtak: A gruppene innrapporteres FIDE for rating i tråd med forslag fra ØY. 

Sentralstyret fremmer forslag for neste NSF-kongress om å øke ELO-avgiftene med 

NOK 5. Det må informeres (sjakkbladet, evt. andre kanaler) om at det er innført en ny 

praksis for A-gruppene i NVGP. 

 

Jubileumsutvalget: Nytt jubileumsutvalg må opprettes. 

Vedtak: ØJ ble valgt til ny leder av jubileumsutvalget. JA-J forespør øvrige aktuelle 

kandidater. 

 

Eliteutvalget: jobber med norsk deltakelse i EM for lag.  

 

Sak 10 Saker avgjort på mail siden forrige sentralstyremøte 

 

Det foreligger ingen mail saker til avgjørelse siden forrige sentralstyremøte 

 

Sak 11 Beramming av sentralstyremøter 2009 

 

Vedtak: Årets sentralstyremøter settes tentativt til tirs 29/9, tirs 27/10 og tirs 24/11. 

 

 

Sak 12 NVGP – lynsjakkreglementet 



 

CPK ønsket at reglementet for avvikling av lynsjakkturneringer i NVGP følges slik at kravet 

om minimum fire timers spilletid for godkjennelse praktiseres. 

Vedtak: Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer. Det gis fortsatt adgang til å gi dispensasjon 

for godkjennelse. Sentralstyret ønsker å komme tilbake til en vurdering av vektingen av 

lynsjakkturneringene i poengsammendraget i NVGP. Det må videre utarbeides en 

klargjøring av hvordan man beregner effektiv spilletid for turneringer hvor det er 

tilleggstid. 

 

Sak 13 Eventuelt 

 

HL ønsket at det gjøres henvendelse til arrangøren av landsturneringen i Fredrikstad i 2010 

om raskt å påbegynne planleggingen av sjakkleiren.  

Vedtak: HL retter en henvendelse på vegne av sentralstyret i NSF vedrørende dette. 

 

ØY ønsker at terminlistene til NSF og USF omgjøres til en felles terminliste. 

Vedtak: Sentralstyret støtter forslaget og ØY gjør henvendelse til USF om dette. 

 

ØB har rettet en skriftlig henvendelse til NSF med klage over at Sjakkhusets arrangement i 

helgen 27.-30.august er offentliggjort på NSFs terminliste. 

Vedtak: DD skriver brev til ØB og presiserer at NSF er enig i hans klage og beklager det 

inntrufne. Det presiseres imidlertid også at turneringer som arrangeres av andre enn 

klubber og kretser i NSF kan terminfestes i tråd med tidligere praksis. 

 

DD viste til forespørsel fra Sjakkhuset om muligheten for å annonsere på sjakk.no og ønsket 

retningslinjer for hvorvidt kommersielle aktører som for eksempel Sjakkbutikken og 

Sjakkhuset kan tillates å annonsere på siden. 

Vedtak: Sentralstyret åpner for dette. 
 

JA-J foreslo for sentralstyret at det bør vurderes initiativ med sikte på publisere en 

jubileumsbok i anledning forbundets 100 års jubileum 

Vedtak: ØJ ser nærmere på saken og kommer tilbake med innspill vedrørende dette. 

 

Forslag fra Tarjei Joten Svendsen til Kongressen som er oversendt sentralstyret om å øke 

antallet spillere bosatt utenfor Norge per lag i eliteserien ble behandlet 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig avvist. 

 

Forslag til Kongressen oversendt sentralstyret med ønske om å redusere spilletiden i 3. og 

4.divisjon ble behandlet 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig avvist. 


