
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 2 11/12  

Referat 
Sted: Mastemyr Hotell, Oslo. 

Tid: Lørdag 26. november. 

 

Tilstede fra styret: Jøran Aulin-Jansson(President NSF), Kristian Trygstad, Øistein Yggeseth, 

Inge S Skrondal, Harald Furnes og Liv Mette Harboe(Generalsekretær) 

Forfall: Øivind Johansen, Hans Krogh Harestad, Ellisiv Reppen og Espen L Andersen (USF). 

 

Sak 14 Referatsaker  

14.1. Referat fra forrige møte var godkjent på e-post 

 

14.2.  Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

 

14.2.1. Søknad fra Alta SKU om å få arrangere NNM 2012 og søknad om dispensasjon fra 

kravet om hovedmedlemskap i nord-norsk klubb.  

Vedtak: Alta SK tildeles NNM for 2012, men at søknaden om dispensasjon er avslått. 

14.2.2. Søknad fra Sjakkhuset om å arrangere Stikkamp. 

 Vedtatt 

14.2.3. Kjøp av et Skype-abonnement, og undersøke om USF vil dele kostnadene for en skjerm 

til ca. 4000,-  

Vedtatt. 

14.2.4. Spørsmål om karantene ved klubbovergang mellom NM for lag og Seriesjakken. 

Vedtak: Overgangsmelding for spillere som deltar i NM lag, og som ønsker å spille første 

runde i Eliteserien/ Seriesjakken for en annen klubb, aksepteres mottatt hos NSF tirsdag 

etter NM for lag. 

14.2.5. Silje Bjerke, Torstein Bae og Torbjørn R Hansen fortsetter som Sjakkbladredaktører. 

14.2.6. Tillegg i § 4.3 i reglement for NM for klubblag: Ingen kan nomineres for mer enn ett lag. 

Vedtatt. 

14.2.7. Vurdering av spilleoppsett for Stikkampen etter forslag fra arrangøren 

Vedtak: I år spilles først to ordinære partier, deretter hurtigsjakkmatch på to partier, 

deretter ny hurtigsjakkmatch på to partier, deretter lynsjakkmatch på to partier og til slutt 

armageddon. 

 

 

Sak 15 Økonomi  

 

15.1  Regnskap pr 31/10 utsendt i forkant, kort info ved LMH 

 

15.2  Budsjett 2012,  

- priser på abonnement, Norsk Sjakkblad besluttet holdt uendret.  

 

 

Sak 16 Sjakkontoret (Liv Mette) 

 

Bemanningen på Sjakkontoret er for lav, kan bli behov for å styrke den i nær framtid. 

Sjakktuelt bør brukes som en kommunikasjonskanal ut til medlemmene. Det arbeides med 

fornying av Sjakktuelt, dette vil gjøre det lettere å dele på oppgaver med å legge ut 

informasjon. 

 



 

Sak 17 NSFs styrer og utvalg 

 

17.1 Sentralstyrets arbeid  

- informasjon til medlemmene om sentralstyrets virksomhet bør ut på Sjakktuelt 

 

17.2 Turneringsutvalget  

 

17.3 Reglementsutvalget  

Det skal holdes kretsdommerkurs i Tromsø 4. desember 

Håp om å få med FA-søknad for Sverre Johnsen før neste Presidential Board. 

 

17.4 Eliteutvalget  

Eliteutvalget bes vurdere tiltak for å styrke treningstilbudet.  

 

17.5 Seniorutvalget 

 Ingen info fra utvalget denne gangen. 

 

17.6 ELO-komiteen (Øistein) 

- ELO-komiteen ønsker at ratinglisten trykkes i sjakkblad nr, 2 som etter den nye planen 

kommer ut i slutten av juni. 

- Landsturneringen skal rates i kategori 1 også etter endring av betenkningstiden. 

 - FIDE skal rate hurtigsjakk- og lynsjakkturneringer. Elo-komiteen ønsker å avvente 

eventuell rapportering av norske hurtigsjakk- og lynsjakkturneringer til FIDE. Det ble 

vedtatt å sende FIDE-rapport fra det åpne NM i hurtigsjakk. 

 

17.7 Jubileumskomite 2014 

Øivind Johansen var ikke til stede, og det ble derfor ikke informert om arbeidet i 

jubileumskomiteen denne gang. 

  

  

Sak 18 Reglementer 

 

8.1 Hva gjør vi med turneringsdeltagere som ikke har medlemskap i orden?  

Det ble besluttet at et første tiltak er at de lister TurneringService henter inn kun skal 

inneholde årets medlemmer. Da ser arrangørene bedre hvem som har sitt medlemskap i 

orden. Endringen er kommunisert ut til medlemmene og turneringsarrangørene. 

 

Sak 19 Turneringer 

 

19.1  Stikkamp Østenstad-Elsness. 

Liv Mette sjekker om noen av spillernes klubber vil bidra med premie. 

 

19.2  Sjakk OL 2014  

Jøran informerte om arbeidet med arrangementet. Det tas sikte på å sette av 2 % av 

totalbudsjettet til sjakklig satsning. 

  

 

19.3  NVGP 

Øistein orienterte om status for sesongen. Så langt er det spilt 24 turneringer med 535 

unike deltagere. LM har vært i møte med Norske Vandrerhjem om mulighet for fortsatt 



avtale om NVGP. 

 

19.4. NM for lag 2012. 

NM for lag 2012 ble tildelt Norsk Sjakkforlag. Det undersøkes om arrangementet kan 

gjennomføres på våren. 

 

 

Sak 20 Seriesjakken 

 

20.1  Østlandsserien 

Øistein har i forkant sendt ut en del forslag til organisering av Østlandsserien. 

Sentralstyret anbefaler forslag 5. Alle forslagene sendes ut på høring til klubber ved 

formenn og lagledere i sone 1. Svarfrist 25. januar 2012. 

 

20.2  Eliteserien  

Det har kommet innspill på om det skal benyttes annet spillested enn Haraldsheimen. 

Kristian undersøker muligheten for å spille på BI eller andre mulige spillesteder. 

 

 

21. Norsk Sjakkblad  

Sjakkbladet vil i 2012 komme med 4 nummer.  

Kontoret informerte: Det trykkeriet vi benyttet i 2011 gikk konkurs, og Liv Mette 

innhenter priser fra flere trykkerier som kan tenkes å være interessert i å trykke NSb i 

2012. 

 

 

22. Eventuelt 

  

22.1  Sjakk(og bridge) som valgfag i ungdomsskolen. TV2 hadde innslag med Magnus 

Carlsen, Martin Andresen og Christian Vennerød på nyhetene. 

 

22.2 Avtalen med NSSF.  Det arbeides med å oppdatere avtalen om kollektivt medlemskap for 

medlemmer i NSSF. De har 37 medlemmer i NSF.  

Det finnes for tiden ingen klokker på markedet for synshemmede hvor man kan spille 

med den betenkningstiden som er vedtatt for Landsturneringen. Styret er positive til å 

finne en ordning i 2012 slik at alle som ønsker det har mulighet til å delta. 

 

 

 

 

 

 


