
UTKAST TIL REFERAT 2.MØTE, 15/9, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum, Øistein Yggeseth, Harald Furnes, 

Hans Krogh Harestad, Øivind Johansen, Kristian Trygstad, Inge S. Skrondal,  Håvard Løvik 

(per telefon) og Dag Danielsen (generalsekretær). 

 

Sak 15 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 16 Økonomi 

 

DD orienterte om at sjakkontoret er i ferd med å inngå samarbeid med NLM Økonomiservice  

AS om regnskapstjenester. 

 

Sak 17 BN Bank Blitz 

 

DD refererte at BN Bank har opplyst at de er meget godt fornøyd med samarbeidet rundt  BN 

Bank Blitz, men at de ikke har anledning til å bidra med ytterligere bidrag til årets turnering 

utover rammen avtalen om sponsorsamarbeid forutsetter. 

 

Kristiansund har påtatt seg å arrangere årets lokale kvalifisering i Midt-Norge. 

 

Sak 18 Sentralstyrets arbeidsfordeling 

 

To notater fra JA-J og DD vedrørende arbeidsoppgaver som påligger sentralstyret ble omdelt.  

 

Vedtak: Styremedlemmene leser igjennom disse og kommer med tilbakemelding innen 

utgangen av førstkommende helg, dvs. søndag 19/9. Arbeidsoppgavene vil deretter bli 

fordelt til sentralstyrets medlemmer. 

 

Sak 19 Eliteserien og seriesjakken 

 

ØY redegjorde for at innbydelse til seriesjakken er klargjort til utsendelse. Alle de kvalifiserte 

lagene har takket ja til deltakelse i eliteserien. 

 

 

Sak 20 FIDE og Tromsø 2014 

 

JA-J opplyste at FIDE hadde rettet forespørsel til Tromsø 2014 og NSF om muligheten for 

eventuelt å arrangere World Cup i Tromsø allerede i 2011. FIDE har fått et avventende svar. 

 

Mulighetene for at Norge tildeles OL 2014 på FIDE-kongressen i oktober ser meget lyse ut. 

Bulgarias utenriksdepartement jobber aktivt for å fremme Bulgarias kandidatur. 

 

DD foreslo at det avholdes en valgvake (fortrinnsvis i OSS sine lokaler hvis disse stilles 

tilgjengelige) i anledning tildelingen av Tromsø OL. Det forsøkes å få presseoppmerksomhet 

om dette. 

 



Vedtak: Forslag fra DD ble vedtatt. JA-J undersøker muligheten for å få økonomisk 

bidrag til dette fra Tromsø 2014. 

 

 

 

Sak 21 Stikkamp om NM-tittelen 

 

Vedtak: Eventuelt omspill om NM-tittelen ble vedtatt lagt til søndag 17/10. Hans Olav 

Lahlum oppnevnes som turneringsleder forutsatt godkjennelse fra spillerne. (Se vedlegg 

om spilleopplegg) 

 

 

 

Sak 22 Etablering av landslagsgruppe 2014 

 

HKH redegjorde for at han i egenskap av leder i eliteutvalget tok initiativ til et møte 

vedrørende opprettelse av en landslagsgruppe 2014 på NTG med Simen Agdestein som 

trener. Han opplyste videre at Peter Heine Nielsen har sagt seg villig til å bidra i arbeidet med 

å styrke et norsk landslag frem mot OL i 2014. Generalsekretæren har utarbeidet et 

arbeidsnotat om landslagsgruppe 2014 som er ute til diskusjon. 

 

Sak 23 Saker behandlet på e-post 

 

Sentralstyret besluttet at Stavanger SKU tildeles stikkamp om NM-tittelen 2010 som finner 

sted fra og med torsdag 14/10 til og med søndag 17/10. 

 

Sak 24 Komitéer og utvalg 

 

Turneringsutvalget: ØY opplyste at det er registrert 688 nordmenn med FIDE-rating og at 

det er 1360 norske spillere registrert i systemet.  

 

Det har vært avholdt 5 NVGP-turneringer med 280 deltakere. 

 

Jubileumsutvalget: ØJ informerte om at Sylvia Johnsen er oppnevnt som nytt medlem i 

utvalget. Utvalget har møte torsdag 16/9. Utvalget tar initiativ til anbudsutlysning på skriving 

og utarbeiding av jubileumsbok i anledning NSF sitt 100-års jubileum i 2014. 

 

 

Sak 25 Eventuelt 

 

DD redegjorde for at NSF har blitt bedt om å bidra med sjakkbrett og brikker til 

Vardesenteret, Radiumhospitalet og at det lages festivitas i forbindelse med overrekkelsen. 

 

Vedtak: NSF svarer positivt på henvendelsen og bidrar med brett og brikker til 

Vardesenteret. NSF er videre positive til at det lages en festlig ramme rundt 

arrangementet. 


