
REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3 09, tirsdag 27/10, klokken 16.30  

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Harald Furnes, Øistein Yggeseth, Hans Krogh 

Harestad,  Carl Peter Kirkebø, Inge Sandstad Skrondal, Ida Lahlum og Dag Danielsen 

(generalsekretær)  

 

Sak 22 Valg av referent 

ISS ble valgt til referent. 

 

Sak 23 Økonomi. Kvartalsrapport 

 

Sak 24 Eliteserien og seriesjakken. NM for Klubblag 

Forbundet har fått mange positive tilbakemeldinger om NM for Klubblag. 

Søknad om utsettelse av seriesjakkrunde ble ikke innvilget (vedtaket fra forrige styremøte 

opprettholdes). 

Forbundskontoret sjekker om eliteserieklubbene som har sendt inn bilag har fått dekket det de 

skal i forbindelse med foregående sesong. 

 

Sak 25 Medierapport Nanjing Pearl Spring 

DD informerte om pressens dekning av Pearl Spring. Forbundskontoret har lagt ned mye 

arbeid i forbindelse med turneringen og fått stort gjennomslag i norske medier. Dette ansees å 

være svært positivt for sjakken generelt og også mulighetene for Tromsø 2014. 

 

Sak 26 Tromsø 2014 

DD opplyste om at kostnadene knyttet til Tromsø 2014 muligens blir vel store for 

kulturdepartementet alene, men at et samarbeid mellom kultur-, næring- og utenriks-

departementene kan være en mulighet. 

IL fortalte om arbeidet i forbindelse med Tromsø 2014 på kongressen i ECU. 

 

Sak 27 BN Bank Blitz 

BN Bank stiller med storskjemer og webcam-overføring. 

 

Sak 28 Sponsorsamarbeid Norske Vandrerhjem 

DD har vært i samtaler med Norske Vandrerhjem om sjakkarrangementer utenfor NVGP-

syklusen på vandrerhjem i Norge. I første omgang ble det diskutert arrangementer på 

vandrerhjem i Sarpsborg, Bergen og Geilo. CPK tar kontakt med lokale klubber. 

 

Sak 29 Landsturneringen 2010 

Sentralstyret foreslår å flytte kongressen til 18.00. 

ØY hører med Fredrikstad om kontigenten for lynsjakk-NM. 

 

Sak 30 Dispensasjonssøknad eliteserien 

ØY sender epost til de andre klubbene. Dersom det ikke kommer sterke innsigelser innvilges 

søknaden. 

 

Sak 31 Komitéer og utvalg 

ØY informerte om turneringsaktiviteten så langt i NVGP-sammendraget. A-gruppene sendes 

til FIDE for å rates internasjonalt. 

HKH informerte om Norges satsing i EM for landslag. 

 



 

 

Sak 32 Eventuelt 

Sentralstyret har mottatt søknad om opprettelse av Sande SK. Sentralstyret er kjent med at 

søker har ubetalt gjeld til klubber i NSF, og vil behandle søknaden så snart all gjeld er gjort 

opp. 

CPK følger opp arbeidet med Øystein Brekkes forslag om å endre alders-grensene for de 

aldersbestemte klasser i Landsturneringen. 

Som en prøveordning med tidshorisont ett år åpnes det for at klubbene kan ha utvidede 

lagnavn på serietabellen. Forbundet forbeholder seg retten til å godkjenne/underkjenne 

lagnavn. 

NM for klubblag 2010 tildeles Norsk Sjakkforlag. 

Det foreslås å opprette en egen terminliste for arrangementer NSF søker arrangører til. 


