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Referat 

 
Tromsø, Fredag 8. mars 2013 kl. 14.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian Trygstad, Harald Furnes, Henrik Sjøl, Thomas 

Robertsen, Inge Skrondal, Ellisiv Reppen, Aage Sivertsen og Liv Mette Harboe.  

Ikke tilstede: Espen Andersen(USF) 

 

Jøran Aulin-Jansson ønsket Thomas Robertsen velkommen som leder av EU og medlem av 

Sentralstyret. 

 

Sak 51 Referatsaker  

51.1 Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

51.1.1. Referat fra Sentralstyremøte i februar har det ikke kommet tilbakemeldinger på. 

51.1.2. Thomas Robertsen overtar som EU-leder og trer dermed inn i Sentralstyret. 

 

Sak 52 Økonomi  

Vi har mottatt pengene fra COT2014 for 2012 nå i februar. De er ført som påbeløpt inntekt i 

2012, og vi får da et pent overskudd. Det gjenstår ennå en del på regnskapet for 2012, så det blir 

ikke lagt fram nå, det skal til revisjon første uka i mai. 

 

Sak 53 Sjakk OL 2014 

 

53.1. Sjakklandslag  

Orientering om opplegget.  

- Simen har satt opp et budsjett og det vil bli sendt spillerkontrakter til spillerne som skal 

signeres. Sentralstyret ønsker å se budsjettet til Simen. 

- EUs uttakskriterier må fastlegges, og Styret ber EU komme med en anbefaling. 

- EU tar sikte på å ha uttaket til OL 2014 ferdig til 2. april neste år. 

- Førstelaget blir tatt ut etter spillestyrke (EUs vanlige uttakskriterier). EU kommer med en 

innstilling til hvilke hensyn som skal tas som f.eks. alder eller etnisitet, når det gjelder 2. 

og eventuelt 3. laget.  

 

 

53.2. Ungdomslag 

Orientering. Simen har foreslått at det bevilges en sum til hver av deltagerne på Dream Team. 

 

Sak 54. NGP  

 

54.1. Pengepremier for neste sesong. 

Reglene for superbonusen endres ikke. 

 

54.2. Endring av GP-reglementet., som da blir gjeldende f.o.m. neste sesong: 

Henrik la fram et forslag til et endret poengsystem i NGP.  (Se vedlegg). De viktigste 

momentene i dette systemet er: 

 - Det deles ut flere poeng i turneringer med stor deltakelse 

 - Man får noen ekstrapoeng for å delta i mange turneringer   

- Redusert poengsum i klasser med bare 1 eller 2 deltakere. 



 

Ved å gi ekstrapoeng for antall deltakere, vil langsjakk automatisk telle mest, og lynsjakk minst. 

Men jeg foreslår å beholde dagens begrensninger. (maks 5 hurtig/lyn, og maks 3 av disse lyn). 

 

Registreringsfrist for turneringer: opprettholde 4 uker som i dag, men at det settes en absolutt 

grense for å terminfeste turneringer i perioden 15. mai - 30. juni til 15. april.  Dette gjør det 

forutsigbart for spillerne. 

Dersom det ikke kommer innsigelser før påske ansees endringen som vedtatt. 

 

55. Seriesjakken 

 

55.1 Endring av betenkningstid i seriesjakken. 

Betenkningstiden i seriesjakken endres til 90 min / 40 trekk + 30 min / resten av partiet. Og 30 

sekunders tillegg pr. trekk (samme som eliteserien). De aller fleste klubbene har nå elektroniske 

klokker, og det bør være mulig å løse dette på en praktisk måte. For sone 4 gjelder fortsatt 90 

min / partiet + 30 sek pr. trekk. 

 

I seriesjakken er det ofte ingen nøytral turneringsleder, og da kan det bli problemer i forhold til 

§10.2 i FIDEs regler. Med tilleggstid, er §10.2 ikke lenger aktuell. 

 

Sak 56. Norway Chess 

Norway Chess har nå dommerne på plass. 

Chife Arbiter blir IA Anemone Kulczak fra Frankrike, Som assistentdommere deltar IA Karl-

Johan Rist, IA Hans Olav Lahlum og IA Arild Rimestad fra Færøyene/Sverige. 

 

 

Sak 57. Forslag til kongressen 

Valgkomiteen har arbeidet med et forslag om at styret/Presidenten som velges på 

kongressen i 2013, blir sittende til over OL.  

 

Sak 58. Eventuelt 

- Vi legger ut en oppfordring om å komme med forslag til medlemmer som fortjener en 

hedersplakett. 

 

 


