
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 1 13/14  

Referat 

 
Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, tirsdag 10. september 2013 kl. 17.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian Trygstad, Henrik Sjøl Ellisiv Reppen, Oddvar Aasen, 

Kjersti Børsum og Liv Mette Harboe. Ikke tilstede, Thomas Robertsen, Harald Furnes og Eirik 

Næss. 

 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Jøran Aulin-Jansson ønsket velkommen til ny styreperiode. 

 

Sak 1 Møteplan for høsten og våren 

 Planlagte møter er: 25.09 – 15.10 – 13.11 – 19.12(juleavslutning + styremøte). 

 

Sak 2 Referatsaker  

Referat fra kongressen. 

Referatet mangler en signatur men regner med å ha den på plass om kort tid. 

Av saker fra kongressen som styret må jobbe med er budsjett 2014 og arrangør av 

landsturneringen 2015. 

 

2.1 Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

2.1.1. Startavgift i Eliteserien er satt til 8 000,-.   

 

Sak 3 Oppnevning av delegater til internasjonale organer 

3.1 Delegat til FIDE 

Vedtak: Jøran Aulin-Jansson gjenoppnevnes som FIDE-delegat. 

 

3.2 Delegat til European Chess Union 

Vedtak: Jøran Aulin-Jansson gjenoppnevnes som ECU-delegat. 

 

Sak 4 Økonomi  

Regnskap pr 31/7 ble framlagt. 

Forslag til budsjett 2014 behandles på neste møte. Forslaget sendes medlemmene i styret i 

forkant. 

 

Sak 5 NSFs struktur  

5.1 Fordeling av oppgaver i Sentralstyret  
Jøran ønsker å dele oppgavene på flere komiteer. 

Oddvar ønsker å lede arbeid med å få sjakken mer synlig i media. 

  

5.2 Eliteutvalget  
Sentralstyret vedtok å bevilge 20 000,- for å kunne sende også et herrelag til EM for lag i Polen. 

Jøran kontakter Thomas. 

De andre sakene fra EU ble utsatt til neste møte. 

 



5.3 Jubileumsutvalget 

Utvalget har i hovedsak avsluttet sitt arbeid. Øivind Johannessen fortsetter å følge opp 

jubileumsboken. Han og Ellen følger også opp frimerket. 

Eget punkt for jubileumsåret lenger nede. 

 

Sak 6 Turneringer 

6.1 Landsturneringen 2015. 

Nordstrand SK har søkt om opsjon. Endelig søknad kommer i begynnelsen av oktober. 

 

6.2 Sjakk OL 2014 
Jøran informerte om framdriften, sponsorarbeidet og erfaringer som ble gjort under World Cup. 

 

6.3 VM matchen.  

En god anledning til å få sjakk fram i media. Mer om VM på neste møte. 

 

6.4 NGP  
Status for sesongen 13-14 så langt:  

Det er spilt 12 turneringer med et snitt på 43,4 deltakere pr. turnering (41,2 i fjor).  Det er 

allerede terminfestet 31 turneringer i høst (det ligger søknader om 2 turneringer til), og 3 i vår. I 

fjor var det tilsammen 60 turneringer på hele sesongen.  

Det nye poengsystemet virker lovende, og vi tror ikke klassevinnerne vil være kåret før langt ut i 

sesongen. 

Til orientering: Alle GP - resultatene finner dere på: http://beta.sjakk.no/?page_id=1630 

 

Sak 7 Seriesjakken 

7.1 Invitasjon og oppsett 
Startkontingenter 2013-2014 ble satt til: 

Østlandsserien: 1. divisjon kr. 1650.-, 2. divisjon kr. 1050.-, 3. og 4. divisjon kr. 400.-. 

Midtnorge- og Vestlandsserien: 1. divisjon kr. 1000.-, 2. divisjon kr. 600.-, ev. 3. divisjon kr. 400.-. 

Påmeldingsfrist 26. september. 
 

7.2 Eliteserien 
Oppsett ble trukket, og i skrivende stund publisert på hjemmesiden vår. 

 

Sak 8. Jubileumsåret 

- Logo. Det ble diskutert om NSF skal få en ny logo. Det ble vedtatt å utlyse en konkurranse med 

premie (10.000,- i premiepott). Kjersti skriver et brev som også kan sendes til grafiske linjer ved 

div. skoler. 

 

- Sjakkstafett. Oddvar har tidligere vært med på å arrangere en landsomfattende med 

avisredaksjoner, og foreslo å gjøre noe tilsvarende. Han utarbeider forslag. 

 

- Jubileumsfesten. Her ble det satt ned en Festkomité med Kristian, Ellisiv og Kjersti.  Liv Mette 

møter også. 

 

Sak 9. Engasjere flyktninger i lokalmiljøet 

Det gjelder altså ikke bare å rekruttere nye medlemmer, men aktivt å bidra til å lære disse å tenke 

strategi, planlegge trekk, vurdere konsekvenser og å øke fleksibilitet i eget tankemønster. Dette 

krever selvfølgelig lokal interesse for dette og at eventuelle ildsjeler får opplæring 

(kulturkompetanse) og økonomisk godtgjøring for denne type merarbeid. Søknad bør stiles til 

http://beta.sjakk.no/?page_id=1630


Kulturdepartementet og til IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Stor interesse for 

dette i styret, og Kjersti jobber videre med saken.  

 

Sak 10. Sjakkontoret 

Styret går for en 3 års forlengelse av kontrakten dersom USF forplikter seg for 3 år de også. 

 

 

Sak 11. Eventuelt 

11.1. Sjakk.no må bli mer brukt 

 

11.2. Det er inngått avtale med Tyskland, og som en del av dette skal Silje Bjerke delta på en 

dameturnering i Tyskland. 

 

11.3 NSF har inngått en avtale med Azerbaijan om å sende spillere til hverandres turneringer. 

 

11.4. Jøran presenterte en avtale med EnterCard. Den gir en satsning på sjakkundervisning i 

skolen. 

 

11.5. Det ble luftet noen tanker omkring samarbeidet med USF. 

 

11.6. Generalsekretærstillingen/personal 

Referenten var ikke tilstede. 

 

 


