
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 3 11/12  

Referat 

 
Sted: Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30, Oslo. 

Tid: Lørdag 25. februar. Klokken 12-17 

 

Til stede: Jøran Aulin-Jansson (leder), Espen L. Andersen, Liv Mette Harboe (gen.sekr), 

Hans K. Harestad, Ellisiv Reppen, Inge S. Skrondal, Kristian D. Trygstad 

(referent) og Øistein Yggeseth 

Forfall:  Harald Furnes og Øivind Johansen  

 

***** 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

 

Sak 23 Referatsaker  

 

23.1. Referat fra forrige møte  

Referat fra forrige styremøte var godkjent pr e-post 

 

23.2.  Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

23.2.1. Norsk Sjakkforlag ble tildelt NM for klubblag.  

23.2.2. Tidspunkt for NM for lag ble endret til 8. til 10. juni 2012, blant annet for å unngå  

            kollisjon med Europacupen for klubblag. 

23.2.3. Endring i reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer.  

I reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer ble ordlyden i § 3 endret. Ny ordlyd skal 

være:  

 
«NSF følger FIDEs definisjon av seniorer. Menn må ha fylt 60 år den 31.12 i det aktuelle år for 
turneringen. For kvinner gjelder samme regel, men da med 50 års grense.» 

23.2.4. NSF har vedtatt å samarbeide med USF om drift av en sjakkserver USF har utviklet for  

spill på internett. 

23.2.5. Søknad om deltagelse for utlending i eliteklassen i Landsturneringen 2012 ble avslått. 

23.2.6. NNM for lag arrangeres av Tromsø SK 24 til 26. februar 2012. 

23.2.7. Kragerø SK er tildelt NM i hurtigsjakk for seniorer 2012. 

23.2.8. Program, startkontingent og pengepremier for Landsturneringen NM 2013 er godkjent 

under forutsetning at det ikke gjøres vedtak av kongressen 2012 som krever endringer. 

 

Sak 24 Økonomi  

 

24.1  Regnskap pr 31/12 2011 var ikke klart til sentralstyrets møte. Dette ettersendes pr e-post.  



 

24.2  Behandlingen av budsjett for 2012 ble utsatt i og med at regnskapet for 2011 ikke var 

ferdigstilt. 

 

 

Sak 25 Sjakkontoret 

 

25.1  Generalsekretæren orienterte om personalsituasjon, ansatte etc.  

 

25.2  Generalsekretæren orienterte om arbeid med hjemmesiden, Sjakktuelt. Siden skal 

oppgraderes og ny terminliste vil være klar om kort tid. Sentrale USF-arrangementer tas 

inn i terminlisten. 

 

 

Sak 26 NSFs styrer og utvalg 

 

26.1 Sentralstyrets arbeid  

 Jøran Aulin-Jansson orienterte om planer for sentralstyrets arbeid. Sentralstyret skal 

utarbeide en plan for interne ansvarsområder og intern arbeidsfordeling. 

 

26.2 Turneringsutvalget 

 Sentralstyret fattet følgende vedtak: Turneringsledere i NGP-turneringer skal være 

medlem av NSF eller USF. 

 

26.3 Reglementsutvalget  

FA-kurs avholdes på Fagernes under Sjakkfestivalen. 

 

26.4 Eliteutvalget 

 Hans K. Harestad redegjorde for EUs arbeid og særlig om satsningen mot OL 2014. 

Landslagsgrupper er tatt ut, både for herre- og damelag, og lagene ledes av Simen 

Agdestein og Vadim Daskevics. 

  

26.5 Seniorutvalget 

Hans K. Harestad får ansvaret for sentralstyrets kontakt med seniorutvalget. 

 

26.6 ELO-komiteen (Øistein) % 

26.6.1. Vedtak: Utenlandske spillere som representerer et annet forbund og er medlem av en 

norsk klubb, får bare ratet sine partier når de spiller i Norge eller spiller for et norsk lag i 

utlandet. 

26.6.2. Vedtak: Avgift for FIDE-rating av hurtigsjakk og lynsjakk skal være 15 kr pr spiller.  

26.6.3. FIDE-avgifter for Bergerturneringer er høye., NSFs sentralstyre har besluttet at 

Bergerturneringer påbegynt etter 1.1.2014 må avgiftsbelastes med et tillegg som tilsvarer 

differansen mellom NSFs vanlige Elo-avgift og FIDEs avgift. 

26.6.3. Vedtak: norske turneringer, både Elo og NGP, skal ha et spesifikt format f.eks TS-filer. 

 

26.7 Jubileumskomite 2014 

Øystein Brekke og sjakkforlaget er tildelt ansvaret for jubileumsboken. Sentralstyret er 

glade for at Brekke har tatt på seg dette arbeidet. I tiden fremover vil ulike 

jubileumsarrangementer i tilknytning til selve dagen og tiden rundt bli tema for 

Jubileumskomiteens arbeid. 

 

26.8. Samarbeidsutvalget 



 Jøran Aulin-Jansson redegjorde for samarbeidet med USF 

Espen L. Andersen redegjorde for Sjakk i skolen.  

   

Sak 27 Reglementer 

 

27.1 Seriesjakkreglement § 6.6. 

 Vedtak: I seriesjakken kan en spiller ikke spille for mer enn ett lag i samme divisjon og 

avdeling.  

27.2 Vedtak: Kvinner kan ikke lenger delta i en klasse høyere i Landsturneringen enn det 

ratingen tilsier. 

27.3 Vedtak: Sentralstyret legger frem forslag for kongressen om at vinnere av 

kretsmesterskap ikke er direkte kvalifisert for deltakelse i mesterklassen i 

landsturneringen. 

 

 

Sak 28 Turneringer 

 

28.1  Jøran Aulin-Jansson redegjorde for Norway Chess, http://norwaychess.com/ 

 

28.2  Jøran Aulin-Jansson redegjorde for status for Sjakk-OL 2014.  

 

28.3  Øistein Yggeseth redegjorde for status NVGP. Det er gjennomført 37 turneringer (13 

med full betenkningstid, 16 hurtigsjakkturneringer og 8 lynsjakkturneringer). Til sammen 

har 1327 ulike deltaker spilt GP-turneringer. 

 

 

 

Sak 29 Seriesjakken 

 

29.1  Østlandsserien  

 Det har kommet noe respons på høringsfremlegget ang endring av divisjonsoppsettet i 

Østlandsserien. De fleste respondentene var positive til dagens løsning og ønsket å 

fortsette som i dag. Sentralstyret mangler forankring i medlemsmassen og gode 

argumenter for å endre dagens løsning som fremstår som den alt i alt beste. 

 

29.2  Eliteserien  

Det har kommet innspill på at Eliteserien bør spilles et annet sted enn Haraldsheimen. 

Kristian Dahle Trygstad utreder ulike alternativer, herunder muligheten for å fordele 

eliteserien på forskjellige spillesteder. 

 

 

 

30. Eventuelt 

  

30.1 Sjakk i skoletiden 

 Innspill fra Magnus Monsen ble drøftet. 

 

 

 

 

http://norwaychess.com/

