
Uttalelse fra Norges Sjakkforbunds Reglementsutvalg om overgangsregler 

for spillere i NM 2019 og delegater på kongressen 2019  

 

    Sakens bakgrunn  

Ut fra flere mottatte spørsmål om saken, samt omtale i media, ønsker RU med dette å presisere 

grunnlaget for hva vi trodde var en ukontroversiell oppklaring angående NSFs regler for 

spilleroverganger til NM 2019. RU behandler samtidig da et spørsmål som de siste dagene er mottatt 

fra flere: Spørsmålet om hvorvidt det gjelder noen overgangsregler for medlemmer av NSF som 

ønsker å være delegater for sin nye klubb på kongressen 2019? 

 

    RUs behandling    

§ 12 i NSFs turneringsreglement («Spilleroverganger») fastslår, som generelt prinsipp for NSFs 

turneringer, en frist på fire uker før en spiller kan representere en ny klubb etter å ha meldt overgang. 

Det nevnes her ikke noen forskjell mellom lagturneringer og individuelle turneringer. 

Fireukersfristen ved overgang har stått flere tiår, og er således svært godt etablert i NSF. Hva angår 

lagsjakk har tolkningen vært at man i fireukersperioden ikke kan spille for verken gammel eller ny 

klubb, og at man etter de fire ukene bare kan spille for ny klubb. I individuelle turneringer har man 

aldri nektet spillere å delta i turneringer som følge av klubboverganger. Både NSFs turneringssjef og 

NSFs generalsekretær opplyser at forståelsen derfra har vært at man i fireukersperioden ved overgang 

mellom to klubber kan spille individuelle turneringer, men da står oppført som representant for den 

gamle klubben inntil overgangen formelt har trådt i kraft. Man har fra NSFs side i svært liten grad 

brukt ressurser på å følge opp dette, og har for eksempel ikke krevd rettelse i ettertid av resultatlister 

hvor spillere før fireukersfristen har stått oppført for ny klubb. Praksis fra helgeturneringer o.l. har 

utvilsomt variert, idet både arrangører og spillere ofte ikke har vært seg bevisst problemstillingen. 

(Tilsvarende har det i slike turneringer også forekommet for eksempel at spillere har fått delta selv om 

de ikke var innmeldt i NSF, fordi arrangøren ikke var klar over det.) I sportens verden for øvrig 

varierer praksis mye, men det er en svært vanlig situasjon at en utøver ut en sesong, kontraktsperiode 

e.l. fortsetter å spille for sin gamle klubb selv om det er inngått avtale/kontrakt med en ny klubb. 

NM er NSFs største og viktigste individuelle turnering og man har der hatt bedre kontrollmekanismer 

og vært strengere på overholdelse av ulike regler. Det har også vært en sterkere tradisjon i NM enn på 

andre individuelle turneringer for at man også representerer sin klubb. Mange klubber har til NM for 

eksempel hatt tradisjon for å melde på sine spillere samlet og/eller betale deltakeravgiften for dem.  

RU utelukker ikke at det kan ha skjedd overseelser som gjør at spillere i tidligere NM fra nyere tid har 

stått overført for sin nye klubb mindre enn fire uker etter en overgangsmelding, men er ikke kjent med 

at dette har skjedd. Problemstillingen har vært svært lite aktuell, fordi ukene før NM tradisjonelt er en 

svært rolig periode nesten uten registrerte spilleroverganger. Overgangsmeldingene har for det meste 

kommet etter seriesjakkens avslutning i mars og forut for lagsjakk-NM i mai, eller i forkant av 

høstsesongen rundt august-oktober. RU kjenner til et fåtall situasjoner fra senere år hvor spillere som 

skifter klubb har hatt et ønske om å stå oppført for en ny klubb i NM, og derfor har meldt overgang 

mer enn fire uker før start.  



Problemstillingen med klubboverganger har hva angår NM aldri tidligere blitt meldt inn for RU. Den 

kom opp i år som følge av at en ny klubb ble dannet to uker før NM, og et betydelig antall spillere fra 

ulike andre klubber meldte overgang dit. NM-arrangøren fikk mange spørsmål og ulike synspunkter på 

dette, og ba derfor 28.06.2019 om en avklaring fra NSF. Fra arrangørens ståsted var det av praktiske 

årsaker sterkt ønskelig med en konsekvent praksis på dette. NSFs turneringssjef innstilte overfor RU 

på at det for NM 2019 burde praktiseres fire ukers overgangsfrist for spillere som har meldt overgang i 

forkant av NM. RU sa seg 29.06.2019 enstemmig enig i dette, og viser til bestemmelsen om fire ukers 

overgangsfrist i NSFs turneringsreglement. Det kan godt diskuteres om det er på tide med en 

oppdatering og/eller presisering av NSFs regler for spilleroverganger, men det må i så fall behandles 

på vanlig måte i organisasjonen og vedtas i god tid for neste års NM for å tre i kraft der. 

Nyinnmeldte spillere som ikke har vært medlem av noen klubb tidligere i 2019 omfattes ikke av NSFs 

regler for spilleroverganger, og skal dermed representere sin nye klubb umiddelbart etter innmelding. 

Slike nyinnmeldte medlemmer av Offerspill SK skal derfor stå oppført med den klubben hvis noen av 

dem deltar i NM. 

RU har mottatt forespørsler fra ulike hold om hvorvidt fireukersfristen for overgang også omfatter 

NSFs kongress, og om man kan stille som delegat for sin nye klubb der dersom man har meldt 

overgang mindre enn fire uker på forhånd. RU er kjent med at mange sammenlignbare organisasjoner 

har tatt inn i lover og reglementer for sine kongresser/landsmøter/årsmøter at man for å kunne stille 

som delegat der må ha meldt overgang til sin nye klubb/lokallag en viss tid i forveien. NSF har 

imidlertid ingen slike begrensninger i sine lover for kongressen (§ 8, 9, 10, 11 og 12), og det har heller 

ikke vært praktisert tidligere. § 13 i NSFs lover sier at «En klubb som ikke har sine forpliktelser i 

orden overfor krets og forbund, kan ikke være representert i kretsens eller forbundets arrangementer, 

herunder kongressen». Dette har etter RUs mening ingen relevans for denne aktuelle situasjonen og 

spørsmålet om overgangsregler for kongressdelegater.  

RU finner det svært nærliggende å tolke at bestemmelsen om fire ukers overgangsfrist i NSFs 

turneringsreglement gjelder for NM, men vi finner det svært lite nærliggende at bestemmelsene i 

turneringsreglementet også skal omfatter kongressen. NM er NSFs største og viktigste turnering, mens 

kongressen åpenbart ikke er en turnering. 

RUs enstemmige konklusjon blir etter dette at medlemmer av NSF som har meldt overgang til 

nyopprettede Offerspill SK mindre enn fire uker før NM 2019 må stå oppført som representant 

for sin foregående klubb i turneringen, men at de på NSFs kongress har full anledning til å stille 

som delegater for Offerspill SK. 
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