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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 9, 2016/17 

Referat  
 

Sjakkontoret, onsdag 21. juni 2017 kl 17:00-19:30 
 
Tilstede: Morten L Madsen (telefon), Vibeke Ekeland Grønn, Henrik Sjøl, Otto Milvang, Vilde 
Bjerke (telefon) og Geir Nesheim  
Forfall: Steinar Leite, Johannes Kvisla, Ellen Øen Carlsen og Bård Vegar Solhjell 
 
Sak 0 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent.  
 
Sak 41. Referater 
Referater fra sentralstyremøtene 31.5.17 og vedtak fra emailbehandling av endringer i NGP-
reglementet i juni ble godkjent. 
 
Sak 42 Rapporter 
42.1 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste fortsatt god inngang av nye 
medlemmer. Medlemstallet per 21.6.17 er 3.578 mot 3.454 i hele 2016. 
42.2 Kontorrapport: Geir meddelte at Ramya Inamdar har sagt opp sin stilling (80 %) som 
adm.sekr i USF for å tiltre ny stilling (100%) på en skole i Oslo. Arbeidet med å finne hennes 
etterfølger er igangsatt. Sjakkontoret er for øvrig inne i en periode med normal drift. Regnskap 
Inhouse-prosjektet følger planene - regnskapet har siden 1.1.17 blitt ført på Sjakkontoret, av 
nåværende medarbeidere. Høsten planlegges et prosjekt for nytt medlemssystem. Styret tok 
orienteringen til etterretning. 
42.3 SkoleSjakken: Prosjektet mottok i mars statsstøtte fra Kunnskapsdirektoratet med 715 tkr 
for 2017, og i mai bevilget Sparebankstiftelsen DnB 250 tkr i tillegg til de 4 mkr NSF mottok i 
2015. Arbeidet med oppstart «Wave 4»: Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold og Trøndelag går 
etter planen, og første kurs ble avholdt på Hamar primo juni. Jorunn Brekke vil jobbe i prosjektet 
frem til 30.6.17, mens Yonne Tangelder kommer tilbake etter fødselspermisjon primo august 
2017. Geir er prosjektleder. Høsten 2017 vil arbeid med finansiering i 2018 få høy prioritet. Det 
tas også sikte på et prøvearrangement i ett fylke i 2017-18 over samme lest som Schack-4:an i 
Sverige. Styret tok orienteringen til etterretning. 
42.4 Fra Toppsjakkrådsmøtet 20.6.17: Geir viste til utsendt materiale og orienterte. 
Toppsjakkrådet hadde i møte 20.6 enstemmig vedtatt å foreslå å bli lagt ned, siden norsk sjakk 
ikke lenger har noen Toppsjakksjef, som rådet særlig skulle støtte. Toppsjakkrådet foreslo 
samtidig at Toppsjakkutvalget, som ble opprettet per 1.1.17, og som pt. består av 5 personer:  
 

• de tre uttakslederne for Åpen Klasse, Damer og USF,  
• en representant for NTG (pt. Simen Agdestein), og  
• generalsekretær NSF/USF (møtesekretær) 

 
burde suppleres med president NSF og styreleder USF, med deres nestledere som varaer. 
Sentralstyret ga sin enstemmige tilslutning til forslaget, som planlegges iverksatt etter USFs 
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styremøte 1.7.17. Toppsjakkutvalget vil heretter normalt møtes 3 ganger i året, neste gang i 
september 2017.      
 
Sak 43 Rapport fra Utvalg for Rekruttering av Kvinner 
Utvalget ble oppnevnt av Sentralstyret i september 2016, med Vibeke Ekeland Grønn som leder, 
og Ellen Øen Carlsen og Vilde Bjerke som medlemmer. Utvalgets mandat var å komme med 
forslag om tiltak for økt rekruttering av jenter og kvinner til sjakken i Norge samt å holde på de 
som allerede er en del av miljøet. Til møtet 21.6 hadde utvalget lagt frem resultatet av 
datainnsamlingen som nå er foretatt. Utvalget vil nå bearbeide materialet og utarbeide aktuelle 
forslag. Videre prosess deretter avtales i samråd med styret. 
 
Sak 44 Turneringer, Arrangementer mv 
44.1 Prosjekt for mulig VM-match i Norge i 2018: Geir orienterte om avslutningen av dette 
prosjektet. Styret diskuterte erfaringene. Det vil bli laget en erfaringsdatabank til benyttelse i 
fremtidige prosjekter. 
44.2 Landsturneringen: Alt ser ut til å være i rute, og arrangementet tegner til å bli meget 
vellykket, med god deltagelse.  
44.2.1 Unge spilleres deltagelse i aldersbestemte klasser: Denne saken hadde blitt diskutert i den 
senere tid, og USF hadde på sjakk.no gått ut og anbefalt unge spillere å delta i aldersbestemte 
klasser fremfor ratingklassene, som mange i praksis velger. Sentralstyret ønsket å nedsette et 
utvalg sammen med USF for å utrede problemstillingen og komme med forslag. Det overlates til 
nytt styre å håndtere saken videre, bl.a. i lys av erfaringene fra Stavanger. 
44.3 Nordisk Mesterskap 2019: Geri viste til sitt utsendte forslag om at Norge og NSF søker om 
å arrangere Nordisk Mesterskap neste gang – herunder også Nordisk for Seniorer og for Damer - 
i 2019. Norge hadde sist Nordisk i 2001, og siden da har Danmark, Sverige, Finland og Island 
alle arrangert mesterskapet, som etter Nordisk Sjakkforbunds regelverk skal gå på omgang. En 
søknad fra Norge kan naturlig sendes til den Nordiske Kongressen i Sverige medio juli 2017, der 
Morten og Geir vil representere Norge. Styret uttrykte begeistring for forslaget, som ble 
enstemmig vedtatt. 
44.4 Andre turneringsrelaterte saker 
44.4.1 Spillested Eliteserien 2017/18 runde 1-3: Etter vedtatt regelverk skal 4 lag spille i enten 
Alta eller Stavanger denne første helgen. Etter en loddtrekning foretatt av sentralstyrets 
medlemmer i møtet ble det avklart at Stavanger får hjemmebane i den første spillehelgen.  
 
Sak 45 Endring i Seriesjakkreglementet 
Henrik Sjøl viste til utsendt materiale. 3 konkrete forslag hadde blitt sendt på høring til 
eliteserielagene i sesongen 2017/18. 3 av 10 lag – Akademisk, Asker og SK 1911 – hadde svart 
på høringen. Følgende endringer ble vedtatt: 

a. Den forhåndsnominerte troppen kan bestå av 20 spillere (tidligere 15) 
b. Hver spiller kan per kamp nominere en reserve, som kan settes inn ved akutt sykdom 

eller andre ekstraordinære situasjoner. Anledningen til å sette inn reserve gjelder frem til 
2 timer før kampstart.    

c. Hver klubb kan per spillehelg benytte 8 spiller, der reserven (se pkt b over) må være en 
av disse. 
 

Sak 46 Kongressen 2017 
46.1 Valgkomiteens innstilling: Denne foreligger nå, men må suppleres med et par forslag til 
Nordnorsk Sjakkungdoms Fond og Arnold J Eikrems fond. Sjakkontoret kontakter valgkomiteen 
om dette. 
46.2 Forslag til ny Valgkomite: Morten orienterte om sonderinger siden forrige møte, og kunne 
bekrefte at styret kan innstille på gjenvalg. 
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46.3 Søknader om opsjon på Landsturneringen i 2020: Det hadde kommet to søknader – en fra 
Hell SK, Trøndelag, og en fra 4 sjakklubber i og rundt Bergen. Begge søknadene var gode, og 
Sentralstyret vedtok å be søkerne legge frem sine søknader for Kongressen - som er den instans 
som etter lovene kan tildele slik opsjon – for endelig vedtak. Dette er analogt med tidligere saker 
der NM-søkere har presentert seg for Kongressen og avgjørelse har vært fattet der. 
Opsjonsgebyret (jfr NSFs lovers § 10) settes til kr 1000, som tilbakebetales dersom søkeren 
utnytter opsjonen.   
 
Sak 47 Eventuelt 
47.1.1 Offentliggjøringer i disiplinærsaker: Geir viste til at Toppsjakkrådet i møte 20.6 hadde 
diskutert saken, og konkludert med at NSF og USF burde utarbeide en felles policy for dette, 
bl.a. for å sikre at like saker behandles likt. Styret sa seg enig i dette. USF-styret vil behandle 
saken i sitt neste møte 1.7. Otto Milvang vil være NSFs representant i et slikt arbeidsutvalg, etter 
planen sammen med en representant for USF og en fra Sjakkontoret. 
47.2 Hederstegn:  
47.2.1 Etter forslag fra Njål Lura vedtok Sentralstyret enstemmig å tildele Tom Eriksen, Sotra 
SK, NSFs gullmerke. 
47.2.2 Etter forslag fra Geir Nesheim vedtok Sentralstyret enstemmig å tildele Carl Fredrik 
Johanson, president i Sveriges Schackförbund, NSFs gullmerke. Dette vil bli overrakt under 
SSFs 100-års jubileum medio juli 2017 i Stockholm, der Morten og Geir deltar fra NSF. 
47.3 Søknad om reisestøtte: Sentralstyret godkjente en søknad fra et styremedlem om reisestøtte 
til Kongressen, dog begrenset til refusjon av reisekostnader ihht billigste reisemåte + en 
overnatting m frokost på spillehotellet. 
47.4 Neste styremøte: Berammes etter valg av nytt styre på Kongressen 2.7.17.     
 
 


