
REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 4, tirsdag 24/11, klokken 17.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum, Øistein Yggeseth, Carl Peter Kirkebø, 

Hans Krogh Harestad, Inge Sandstad Skrondal og Dag Danielsen (generalsekretær) 

 

Forfall: Øivind Johansen 

 

Sak 33 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 34 Støtte fra Sparebankstiftelsen DnB Nor 

 

JAJ informerte om at NSF og USF har fått bevilget NOK 3 millioner til prosjekt om sjakk i 

grunnskolen og på SFO. Pengene går primært til innkjøp av materiell, utvikling av software 

og innleie av instruktører.  

 

Dette er den største enkeltbevilgningen norsk sjakk har mottatt noensinne. Nyheten ble 

mottatt med stor applaus. 

 

Sak 35 Seriesjakken 4.divisjon avdeling B. Reduksjon av startkontingent 

 

Vedtak: Startkontingenten i denne avdelingen settes til NOK 350 på grunn av lavt antall 

deltakende lag 

 

Sak 36 Godkjennelse av Sande SK 

 

Søknad om oppretting av ny medlemsklubb i NSF kalt Sande SK ble behandlet. 

 

Vedtak: Sande SK godkjennes som medlemsklubb i Norges Sjakkforbund under 

forutsetning av: 1) at alle eventuelle økonomiske mellomværende mellom medlemmer av 

klubben i forhold til andre klubber gjøres opp, 2) at det velges et styre bestående av 

minimum tre medlemmer. 

 

Sak 37 Komitéer og utvalg 

 

Turneringsutvalget: Det er spilt 23 GP turneringer med 997 deltakere hvorav 600 er unike 

spillere. Turneringene er fordelt på henholdsvis 15 langsjakkturneringer, 5 

hurtigsjakkturneringer og 8 lynsjakkturneringer. 

 

Sak 38 VM i lynsjakk. Tal Memorial 

 

Magnus Carlsen ble Norges første verdensmester i lynsjakk. Det har vært enorm 

medieinteresse og my god PR for sjakken i sakens anledning. JAJ og DD møtte den nybakte 

verdensmesteren med blomster på Gardermoen ved hans hjemkomst. 

 

Sak 39 BN Bank Blitz. Spilletid. 

 

Opplegget for BN Bank Blitz, lørdag 28/11 ble gjennomgått. 

 



Vedtak: Spilletiden ble fastsatt til 3minutter per spiller per parti med et tillegg på to 

sekunder per trekk. 

 

Sak 40 Forslag om endring av aldersgrenser i aldersbestemte klasser 

 

Vedtak: Sentralstyret vedtok å opprettholde de aldersbestemte klassene i sin nåværende 

form. 

 

Sak 41 Eventuelt 

 

Samarbeidet med Norske Vandrerhjem om lokale arrangementer i Sarpsborg, Voss og Bergen 

behandles på neste møte. 

 

 


