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Priv. til red: Praktisk informasjon NSF kongress 

 

Norges Sjakkforbund gjennomfører sin årlige kongress i Larvik den 07. juli. På årets 

kongress skal det stemmes over en foreslått samarbeidsavtale mellom NSF og det 

børsnoterte selskapet Kindred. Dette dokumentet inneholder praktisk informasjon til 

media som ønsker å dekke kongressen. MERK: Grunnet forventet stort oppmøte er 

kongressen flyttet fra adressen oppgitt i kongresspapirene (boligmappa Arena) til 

Fram-hallen. 

 

Dato:  07. juli 2019 

Starttid: kl 17.00 

 

Lokasjon: Fram-hallen 

Adresse:  Frankendalsgata 2 

  3262 Larvik 

 

 

Program: 

1. Godkjenning av representantenes fullmakter 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

3. Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet 

4. Valg av ordstyrer 

5. Årsberetning 

6. Regnskaper 

7. Innkomne forslag 

7.1. Forslag om samarbeidsavtale mellom NSF og Kindred 

8. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent 

9. Fastsettelse av kongress og landsturneringer 

10. Ungdommens Sjakkforbund 

11. Valg 

 

Akkreditering 

Vi ber dere melde i fra i god tid til harald@sjakk.no med hvem som vil være tilstede 

for deres publikasjon, slik at akkreditering kan gjennomføres raskt og effektivt ved 

oppmøte. 

Akkrediteringsdesken åpner kl 16.00 

mailto:harald@sjakk.no
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Arbeidsforhold for media: 

Media er velkommen til å dekke hele programmet på kongressen. Dere vil finne et 

eget media-rom i tilstøtende lokaler. Det vil bli reservert egne plasser for skrivende 

presse, og posisjoner for kamera. 

Intervjusone vil bli opprettet i lobbyen ved inngangen til kongresshallen. 

 

Live feed: 

NSF planlegger å strømme hele kongressen med en innbygget Youtube-video på vår 

hjemmeside sjakk.no. Denne lenken vil være tilgjengelig for alle som ønsker en 

innbygget visning på sine hjemmesider. 

Om noen ønsker en direkte strøm til egen mediaspiller, kan vår leverandør sørge for 

dette mot en kostnad. Ta kontakt med Joakim Haugseth hos Avas på +47 926 47 893 

eller joakim@avas.no for å avtale nærmere om bestilling og pris. 

Vær obs på at lyden på NSFs strøm vil være fra kameramikrofon. Om dere ønsker 

bedre lyd er det noe dere kan snakke med Avas om. 

 

Intervjuer: 

President er tilgjengelig for intervjuer i tidsrommet 16.00 – 16.30.  

Eventuelle intervjuer underveis bes om at gjennomføres i pauser. 

 

 

Praktisk henvendelser: 

Spørsmål av praktisk karakter før og under kongressen kan rettes til: 

Harald Christian Sagevik 

+47 976 27 323 

harald@sjakk.no 

mailto:joakim@avas.no

