
Norges Sjakkforbund 
Styremøte nr 4 04/05  

Referat 
 

Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata, Oslo. 
Tid: Lørdag 29. januar 2005 kl. 10.00. 
 
Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl (visepresident), Kenneth 
Gvein (kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef, forlot møtet mot slutten), Roaul 
Abrahamsson (leder av Eliteutvalget), Tom Richard Evensen (styremedlem). Espen Andersen 
(leder USF) deltok på sak 52.1.4 og sak 50. 
Forfall: Frode Wiggen og Ole Valaker (varamedlemmer).    
Til stede fra administrasjonen: Bjarke Kristensen (generalsekretær) deltok på deler av møtet. 
 
Sak 0-04/05 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. 
 
45. Referat fra forrige styremøte (Torstein) - % 
Vedtak: Referat fra styremøte16/11-04 godkjennes.  
 
45.1 Referat for EU-møte 9/11-2004. 
Vedtak: Referatet tas til etterretning. 
 
46. Økonomi 
 
46.1 Generelt om NSFs økonomi 
Bjarke Kristensen orienterte kort. 
 
46.2 Regnskap for 2004 (Bjarke/Kenneth) 
Bjarke Kristensen orienterte. 
 
46.3 Budsjett for 2005 (Bjarke/Kenneth) 
Eliteutvalget hadde søkt om midler utover det budsjetterte grunnet høyere aktivitet, blant 
annet planer om landskamp mot Sverige og kvinneturnering. Styret var positive til det høyere 
aktivitetsnivået, men fant ikke å kunne avse midler til dette. Vedtak: EU bevilges ikke midler 
utover det budsjetterte. 
 
46.4 Bevilgninger 
 
46.4.1 Bevilgning til ONS-arrangement august 2004 
Torstein Bae hadde mellom møtene i november og januar besluttet å bevilge kr 2000 til 
arrangementet, jf. sak 40. 
 
46.4.2 Bistand til Bondeofferet - turnering i Trondheim 
Styret besluttet å bistå arrangørene med en del eksemplarer av Norsk Sjakkblad til PR-bruk. 



 
47. Sjakkontoret (Bjarke) 
Bjarke Kristensen orienterte. Liv Mette Harboe er ansatt som medlemssekretær i 60% stilling 
til og med mars. 
 
48. Initiativ til paraplyorganisasjon 
Norges Brigdeforbund hadde tatt et første initiativ til opprettelse av en paraplyorganisasjon 
for "tankesportene" (dvs. sjakk, bridge, backgammon, go etc.). Styret var positive til intiativet. 
Vedtak: Torstein Bae og Bjarke Kristensen følger opp saken. 
 
49. Komiteer og utvalg 
 
49.1 Turneringsutvalget (Øistein) 
Øistein Yggeseth orienterte kort. 
 
49.2 Reglementsutvalget 
 
49.2.1. Referat fra RU-møte 15/11-04 
Vedtak: Referatet tas til etterretning. 
 
49.2.2 Utnevning av dommere 
Det var fra RU kommet innstillinger på tre dommerutnevnelser. Vedtak: Sverre Johnsen, 
OSS utnevnes til forbundsdommer med virkning fra 2. juni 2004. Egil Arne Standal, Ørsta SL 
utnevnes til forbundsdommer med virkning fra 22. august 2004. Erling Skjelstad, SMPOAÅ, 
utnevnes til kretsdommer med virkning fra 22. august 2004. 
 
49.2.3 Forbundsdommerseminar 19-20/2-05. 
RU hadde søkt om midler til forbundsdommerseminar i Oslo i februar. Styret gikk ut fra at 
USF ville bevilge det samme beløp som NSF. Vedtak: Det bevilges kr 3000 til 
forbundsdommerseminar i Oslo i februar 2005. 
 
49.3 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. Det var høyere aktivitetsnivå i EU enn på lenge. Det var tatt ut 
en landslaggruppe på elleve spillere. Disse skal trene sammen, og de som representerer Norge 
skal hentes fra gruppen. Det vil også bli et treningsopplegg for kvinner. EU hadde drøftet 
tidligere uttak. Utvalget var positive til dette, men ville ikke sette noen fast tidsfrist. Det var 
planer om å arrangere en WIM-kvalifiserende bergerturnering i påsken. Det vil bli spilt en 
landskamp mot Sverige over ti bord (fem menn, fem kvinner) i Karlstad i begynnelsen av 
juni. Se også punkt 46.3. 
 
49.3.1 Referat fra EU-møte 9/11-04 
Vedtak: Referatet tas til etterretning. 
 
49.4 Seniorutvalget 
Utvalget har varslet at de vil fremme forslag til reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer til 
årets kongress i 2005. Styret avventer forslaget. 
 
49.5 ELO-komiteen 
Øistein Yggeseth orienterte kort. 
 



49.6 Jubileumskomiteen 
Torstein Bae orienterte kort. Det blir antagelig et møte i løpet av februar. 
 
49.7 Komite for gjennomgang av turneringstilbudet (Helge/Øistein) 
Helge Nordahl orienterte. Komiteen er nå fulltallig med Helge Nordahl, Øistein Yggeseth, Jan 
Sgimund Berglund (Tromsø SK) og Odd Magnus Myrstad (Steinkjer SL) som medlemmer. 
 
49.7.1. Arbeidsdokument NGP 
Helge Nordahl orienterte. 
 
50. Ungdommens Sjakkforbund 
Espen Andersen orienterte. 
 
51. Endring av reglementer 
 
51.1 Endring av NGP-reglementet 
Det var foreslått at punkt 12 del III og IV i NGP-reglementet ble fjernet som følge av 
kontorets nye faktureringsprosedyre (der ingen skal betale før de mottar faktura). 

Punkt 12 del III og IV lyder slik: 
"Arrangøren skal snarest mulig, og senest en uke etter turneringen sende 
til NSF: 
III Gjeldende GP-avgift til bankgiro 6011.05.33090. På mottakerdelen av 
girotalongen skal stå: Avsender, turneringens navn, antall seniorer og 
antall juniorer. 
IV Gjeldende ELO-avgift til bankgiro 6011.05.33090, med opplysninger på 
mottakerdelen av girotalongen om avsender, turneringens navn og antall 
deltagere.",  

Vedtak: NGP-reglementets punkt 12 del III og IV strykes. 
 
 
51.2 Endring av dommerreglementet 
Det var foreslått en endring i dommerreglementet slik at RU utnevner dommere. RU hadde 
før møtet gikk beskjed om at de støttet endringen. Endringen gjaldt punkt 1.2 og punkt 3.4. 

Punkt 1.2 og 3.4 var slik: 
1.2 Autorisasjon foretas av sentralstyret i NSF etter innstilling fra Reglementsutvalget i NSF, 
heretter kalt RU. 
3.4 Til grunn for sin innstilling til sentralstyret legger RU en samlet vurdering av aspirantens 
egnethet og oppfylling av kravene i punkt 3.3, derunder uttalelser fra forbundsdommerne som 
aspiranten har assistert under. Dersom RU avslår en søknad, skal dette begrunnes skriftlig.  

Vedtak: I dommerreglementet endres punkt 1.2 til "Autorisasjon foretas av 
Reglementsutvalget i NSF, heretter kalt RU." Punkt 3.4 endres til "Til grunn for sitt vedtak 
om utnevnelse legger RU en samlet vurdering av aspirantens egnethet og oppfylling av 
kravene i punkt 3.3, derunder uttalelser fra forbundsdommerne som aspiranten har assistert 
under. Dersom RU avslår en søknad, skal dette begrunnes skriftlig." 
 
52. Turneringer 
 
52.1 Nasjonale turneringer 
 
52.1.1 Seriesjakken (Øistein) 



Øistein Yggeseth orienterte. Det var stadig et problem med for sent innsendte kamprapporter. 
 
52.1.2 Norges Grand Prix 04-05 
Øistein Yggeseth orienterte. Både deltagelse og antall turneringer lå på omtrent samme nivå 
som i sesongen 03-04. 
 
52.1.3 Drammen Internasjonale Sjakkfestival 04-05 
Helge Nordahl orienterte. Arrangementet var svært vellykket. 
 
52.1.4 NM-finalen for lag 2005 
Espen Andersen orienterte. I den åpne gruppen vil det bli premiering i tre grupper etter rating 
på lagene. Spillere på laget vil bli premiert med startkontingent i Landsturneringen i Moss 
2006. Styret var positive til dette. Styret oppfordret arrangøren til å finne tiltak for å få med 
lag fra utenfor Østlandet. 
 
52.1.5 Landsturneringen 2005 
Det manglet informasjon om ansvarlig tuneringsleder. Torstein Bae kontakter arrangøren. 
Vedtak: Forslag til spilleplan og premiering i Eliteklassen godkjennes. 
 
52.1.6 Landsturneringen 2007 
Torstein Bae informerte kort. Det ser ut til at det blir minst en søker til mesterskapet. 
 
52.2 Internasjonale turneringer 
 
52.2.1 EM for landslag 
 
52.2.1.1 Deltagelse i EM for landslag, Gøteborg juli/august 2005 
EU så det som sportslig viktig å delta i mesterskapet. Styret var ikke uenig i dette, men kunne 
ikke se at det var midler til dette. Vedtak: Norge deltar kun i EM for lag 2005 dersom det 
lykkes å hente inn eksterne midler til å dekke utgiftene. 
 
52.2.1.2 Sponsing av norsk lag 
Kenneth Gvein orienterte. På litt sikt var det flere måter å øke NSFs inntekter, deriblant bruk 
av Trade-doubler, salg av annonser på internett og salg av materiell til butikker. I forhold til 
EM for landslag, var den beste metoden antagelig å få flere mindre sponsorer. For å skaffe 
disse, kunne man bruke selgere som fikk provisjon. Vedtak: NSF tilbyr selgere 30% 
provisjon av midler som innhentes til deltagelse i EM for lag. Styremedlemmer kontakter 
aktuelle selgere. 
 
52.3 Krav til arrangører for å kunne bli tildelt støtte 
Saken ble fremmet som vedtatt i sak 27.3. Det bør være noen krav som må oppfylles for å 
kunne bli tildelt støtte. Dette dreier seg særlig om budsjett og regnskap. Vedtak: For at 
arrangører skal kunne bli tildelt støtte fra NSF, må det fremlegges budsjett (før turneringen) 
eller regnskap (etter turneringen). Det bør fortrinnsvis søkes om støtte senest to måneder før  
arrangementet avholdes. 
 
53. Kontakt med klubber og kretser (Torstein) 
 
53.1 Lederkonferanse Drammen 1.-3. januar (Torstein/Helge) 
Torstein Bae orienterte. Konferansen var vellykket, selv om deltagelsen kunne vært større.  



 
53.2 Alta Sjakklubb 
Dom fra Alta tingrett ble tatt til etterretning. 
 
53.3 Lederkonferanse høsten 2005 
Det var enighet om at det var viktig å avholde en lederkonferanse til høsten. Vedtak: NSF 
avholder lederkonferanse for tillitsvalgte lokalt, regionalt og sentralt i september/oktober. 
Arrangementet terminfestes i løpet av februar. 
 
54. Internett 
 
54.1 Nyhetsformidling 
Sverre Johnsen hadde bedt om at nyheter fra NSF distribueres til andre klubber på lik linje 
med Bergens SK. Vedtak: Informasjon fra NSF legges ut på sjakk.no, og vil der være 
tilgjengelig på lik linje for alle interesserte. 
 
55. Nye initiativ 
 
55.1 Informasjonskonvolutt til nye medlemmer 
Bjarke Kristensen innhenter konvolutt. Torstein Bae og Helge Nordahl avklarer og utarbeider 
materiell til konvolutten. 
 
55.2 Klubbpakker med materiell 
En pakke bør være etablert i løpet av våren. Bjarke Kristensen følger opp saken. 
 
56. Samarbeid med forsvaret 
Torstein Bae orienterte. Det var tale om en samarbeidsavtale med forsvaret, der tanken er at 
sjakklubber og lokale velferdskontorer i militæret samarbeider om sjakkturneringer, 
sjakkopplæring etc. Torstein Bae følger opp saken. 
 
57. Medlemstall 
Det så ut til at medlemstallet i 2004 ville øke med noen få medlemmer fra året før. 
 
58. Kongressen 2005 
Torstein Bae orienterte kort. 
 
59. Møteplan 
De tre neste møtene ble fastlagt: 
Torsdag 17. mars kl 19.00 på Sjakkontoret. 
Torsdag 28. april kl 18.00 på Sjakkontoret. 
Torsdag 2. juni kl 18.00 på Sjakkontoret. 
 
 
Oslo, 7. februar 2005 
 
Torstein Bae /s 
referent/president 
 
 
 


