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  NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.9 2014/15 

Referat (versjon 1) 

 
Sjakkontoret, onsdag 15. april 2015 kl. 17.00 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Marianne Langvik (Skype), Morten L Madsen (Skype), Henrik 

Sjøl, Oddvar Aasen, Ellisiv Reppen samt Geir Nesheim.  

Forfall: Ingrid Dahl, Thomas Robertsen, Eirik Næss 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

0.1 Dagsorden ble godkjent  

 

Sak 43 Referatsaker  

Referat fra styremøte 4/3-15 ble godkjent. 

 

Sak 44 Diverse rapporter 

44.1 Økonomi 

44.1.1: Regnskap: Geir viste til utsendt økonomi- og regnskapsrapport, og orienterte kort. 

Starten på regnskapsåret 2015 (januar-mars) er i tråd med budsjettforutsetningene. 

Kontingentinntektene er opp 4% ifht samme perioden i 2014. Styret tok orienteringen til 

etterretning. 

44.1.2 Bevilgningssak: Styret diskuterte en henvendelse fra Tromsø SK v/Jan S Berglund vedr. 

nivået på dekning av overnattingskostnader for tilreisende lag Eliteserien. Styret vedtok å ikke 

foreta noen endringer nå, men vil se på saken igjen ifbm Eliteserie-budsjettet for kommende 

sesong. 

44.2 Kontorets drift: Geir viste til utsendt notat og gjennomgikk dette. Medlemstallet per 15.4 

er 2.707, opp 9% ifht samme periode i 2014. Kontoret er inne i en hektisk periode, med mange 

faste årlige oppgaver samtidig med gjennomføring av ulike nye initiativ for å rette opp gamle 

mangler og utelatelser. Av viktige ny initiativ kan nevnes hjemmesideprosjektet i 2. kvartal 

2015, som vil søke å oppgradere sjakk.no til å utgjøre et mye mer relevant nettsted for alle 

aktuelle brukergrupper. Styret tok orienteringen til etterretning. 

44.3 Mediarapport/Sponsorinntekter: Geir viste til utsendt rapport, og gjennomgikk kort 

denne. Media-dekningen for Sjakk i Skolen-møtet på Stortinget 23/3 og for lanseringen av 

Entercard Scandinavian Chess Masters var positive – ellers en nokså rolig periode. Arbeidet med 

sponsorinntekter ble gjennomgått, og styret ble lovet en oppdatert rapport i mai. Styret tok 

orienteringen til etterretning.  

 

Sak 45. Turneringer og Reglementssaker 

45.1 Entercard Scandinavian Chess Masters: Jøran viste til utsendt notat og orienterte. NSF 

står som arrangør for denne kvalifiseringsturneringen til Norway Chess 2015. ESCM, som vil 

utpeke en spiller til NC15, skal spilles i Oslo med 5 runder langsjakk og 5 runder hurtigsjakk, og 

vil få TV-dekning. Det er planlagt mange spennende nye grep ifbm arrangementet og TV-

sendingene. Styret tok orienteringen til etterretning. 

45.2 Andre turneringer 

45.2.1 Landsturneringer fremover: Styret noterte med tilfredshet at Stavanger har bekreftet at 

de vil utøve sin opsjon for Landsturneringen i 2017. I 2016 går LT i Tromsø og i 2015 i Oslo 

med Nordstrand som arrangør. 
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45.2.2 Det åpne NM Hurtigsjakk i 2016: Det forelå 3 søknader: Fra Fredriksstad, Modum og 

Stavanger/Sandnes. Etter en diskusjon ble Fredriksstad tildelt arrangementet, med forbehold om 

ytterligere søknader før fristen 1/5-15 utløper. Kontoret vil sende tildelingsbrev til Fredriksstad 

med visse anmodninger og oppfordringer for noen av detaljene i arrangementsforslaget, og også 

kontakte de andre søkerne med takk for søknad samt råd og vink videre. 

45.2.3 Nord-norsk mesterskap 2015: Tromsø har påtatt seg arrangementet, som vil foregå i 

pinsen 22-25/5. NSF-styret uttrykte sin tilfredshet med dette. Sjakkontoret vil for øvrig i 

overensstemmelse med reglementet for NNM oppfordre andre klubber og kretser om å søke 

arrangementet for 2016 innen 23/4-15, da intensjonen er at dette mesterskapet skal «vandre 

mellom kretsene» i Nord-Norge. 

 

Sak 46 Diverse forslag vedrørende NSFs turneringsreglementer 

46.1 Vedrørende Internett-sjakk: Otto Milvang, Nordstrand hadde foreslått at det ikke skal 

være tillatt å avvikle eliteseriekamper over internett, med nærmere begrunnelse. Etter en 

diskusjon konkluderte styret med at det ikke foretas noen endringer av Turneringsreglementet. 

For øvrig hadde både siste runde av årets eliteserie og den påfølgende kvalifiseringsturneringen, 

som begge hadde flere kamper over internett, gitt mye ny erfaring. Denne vil bli gjennomgått 

med sikte på å etablere bedre og klarere retningslinjer og best mulig praksis når og hvis det 

skulle bli aktuelt å spille matcher over internett igjen i fremtiden. 

46.2 Bruk av spillere: SK1911 hadde foreslått å endre reglene for bruk av utenlandske spillere i 

seriesjakken, ved at §6.b, 2 siste setninger i Seriesjakk-reglementet: «En utenlandsk spiller med 

klubbtilhørighet i samme klubb i 10 år eller mer regnes som norsk. Dette kan kun gjelde en 

spiller per lag» ble strøket, med nærmere begrunnelse. Styret vedtok forslaget, som nå vil bli 

oversendt RU for uttalelse. 

46.3 Om en klubbs rett til lag i eliteserien mv: Laglederne for eliteserielagene Nordstrand og 

SK1911 (Tom Gulbrandsen og Per F. Olsen) hadde fremmet forslag som bl.a. ville gjøre det 

mulig for en klubb der eliteserielaget rykket ned allikevel å få en plass i Eliteserien kommende 

sesong ved at et annet av klubbens lag rykket opp. Dette er i dag ikke mulig etter reglene. Styret 

diskuterte forslaget, og konkluderte med at det ikke vil bli foretatt noen endringer i dagens 

regelverk – forslaget ble altså ikke tatt til følge. 

46.4 Antall lag i Eliteserien: Nordstrand SK hadde fremmet et forslag om 12 lag i neste sesongs 

eliteserie, med hovedbegrunnelse de problemer som oppsto ifbm internett-spill siste spillehelg. 

Styret diskuterte saken, og konkluderte med at man vil gå tilbake til 10 lag for sesongen 2015/16, 

slik Kongressens intensjon var i 2014, da det etter lang diskusjon ble vedtatt en unntakssesong 

med flere lag 2014/15. Nordstrand hadde for øvrig adressert sitt forslag til «Kongressen». Men 

forvaltningene av Eliteserie-reglementet er som kjent underlagt sentralstyret, som derfor nå har 

ferdigbehandlet saken for sin del. Nordstrand vil nå bli meddelt styrets konklusjon, samt at styret 

vil initiere et arbeid for å sikre bedre retningslinjer for mulig internett-lagsjakk i fremtiden (se 

sak 45.3.1 over). 

46.5 Forslag om Lyn-NM: Geir Brobakken, Hamar hadde fremmet privat forslag om å øke 

antall finaleplasser i Lyn-NM fra 6 til 8, med nærmere begrunnelse. Styret vedtok forslaget, som 

nå vil bli oversendt RU til uttalelse.  

 

Sak 47 Prosjekt for Sjakk i Skolen 
Geir viste til utsendt informasjon, og orienterte om fremdriften i dette prosjektet. Siden forrige 

møte hadde det blitt avholdt et vellykket 1,5 timers møte på Stortinget (23/3-15) med bred 

deltagelse fra Kunnskapsminister, stortingsrepresentanter, folk fra Kunnskapsdepartementet, 

Næringsliv, Forskning , Skoleverk og Media. Også sjakken var godt representert, bl.a. med 

Garry Kasparov og Malcolm Pein. Magnus Carlsen spilte deretter simultan i Vandrehallen mot 

partirepresentanter, som i sin tur hadde hjelp av unge norske skolesjakkspillere (alle 

Norgesmestere i aldersbestemte klasser). Nå går prosjektet over i en ny fase, der det legges opp 
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til et forskningsprosjekt i perioden 2015-18, med et parallelt initiativ for økt sjakkaktivitet i 

skolen i Norge generelt. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 48 Gullmerke og Hederstegn 

48.1 Forslag fra Sverre H Johnsen, Vadsø: Styret vedtok forslag om å tildele NSFs 

Hederstegn i Gull til Karl-Johan Rist, Alta.  

48.2 Forslag fra Øystein Brekke: Styret vedtok forslag om å tildele NSFs Hedersplakett til 

Morten Røine og til Jon Friis, begge Hønefoss Sjakklubb. 

 

Sak 49 Eventuelt 

Neste styremøte: avholdes onsdag onsdag 27/5 kl 17. Simen Agdestein, NTG har invitert NSF 

til å avholde et styremøte hos dem. Dette vil bli forsøkt arrangert – hvis det ikke lar seg gjøre vil 

møtet bli avholdt på Sjakkontoret. 

   

 


