
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 5-05/06 
DAGSORDEN 

 
Sted: Frenningsvei 3, Oslo. 
Tid: Torsdag 12. januar kl 17.00. 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident, på 
telefon) Helge Nordahl (kasserer), Roaul Abrahamsson (leder av eliteutvalget), Øistein 
Yggeseth (turneringssjef), Silje Bjerke (leder USF), Frode Wiggen (varamedlem, på 
telefon) og Øystein Hole (varamedlem og referent). 
Tilstede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær). 
Forfall: Kenneth Gvein (styremedlem). 
 
0. Dagsorden 
Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
54. Ansettelse av generalsekretær 
Dag Danielsen er ansatt som Generalsekretær for NSF og USF. Han ble ønsket 
velkommen av styret. 
  
55. Referat fra styremøte 1. desember 
Referatet ble godkjent.  
 
56. Økonomi 
 
56.1 Regnskap 2005 
Helge Nordahl orienterte. NSF har fortsatt kritisk dårlig økonomi. Regnskapstall legges 
fram på neste styremøte. Det er nå ca 200.000 utestående etter avskrivninger og fjerning 
av uriktige krav. 
 
56.2 Budsjett 2006 
 
57. Sponsoravtale med Telio 
Torstein Bae orienterte. Avtalen gjelder fra dags dato til april 2007 (dvs tom avslutningen 
av Telioserien). NSF får 100.000 kroner pluss 1000 kort som gir gratis etablering av 
abonnement hos Telio. Prisen for disse er normalt 495 kroner. Roaul Abrahamsson og 
Helge Nordahl foreslo å tilby kortene til klubber, eliteutvalget og USF for salg, der 
inntektene kunne deles mellom NSF og selger.  
Vedtak: Det ble foreløpig bestemt å avsette 25.000 av sponsorpengene til OL-lagene, 
25.000 til Telioserien og la de siste 50.000 styrke egenkapitalen.  
Siden OL-uttaket var neste uke var det viktig å klargjøre budsjette for OL. Støtten til 
lagene tas opp til ny diskusjon dersom Magnus Carlsen eller Simen Agdestein ikke deltar. 



Vi bør prøve å gjøre avtalen god for Telio slik at interessen for sjakk øker i 
sponsormarkedet. Det ble ikke ansett som nødvendig å offentliggjøre detaljene i avtalen. 
 
58. Norsk Sjakkblad 
Helge Nordahl orienterte. Hans Olav Lahlum og Sverre Johnsen er ansatt som redaktører. 
Deadline for første nummer er 8/2, og det vil være ute ca 1/3. Øistein Yggeseth påpekte 
at det er nødvendig å overføre redigeringsverktøyet til ny redaktør. Ratinglistene legges 
ut på nettet i løpet av januar. Trykkeriutgiftene bør sjekkes for å se om det kan spares noe 
der. 
 
59. Utvalg og komiteer 
 
59.1 Turneringsutvalget 
Helge Nordahl og Øistein Yggeseth orienterte. 
Utvalget diskuterer om det skal være fire eller fem spillere på lagene i det nye lag-NM, 
og de tar gjerne imot innspill.  
Nytt reglement for NNM for lag er på trappene.  
Vedtak: Øistein Yggeseth får fullmakt til å godkjenne et nytt forslag.  
 
59.2 Reglementsutvalget 
Her var det ikke noe nytt. 
 
59.3 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. Gro Ferkingstad arbeider med reiseplan til OL. 
Laguttaket gjøres onsdag. Det mangler foreløpig en kaptein, Henrik Carlsen er en mulig 
kandidat.  
Landslagsgruppen har treningssamling neste helg. Det er mulig Dvoretsky kommer til en 
treningssamling i mai.  
Ingrid Dahl trekker seg fra EU.  
Vedtak: Roaul Abrahamsson fikk fullmakt til å finne en erstatter, helst en kvinne. 
Et forlag har tatt kontakt med tanke på å utgi Jesper Halls bok ”Kajsa” på norsk. USF er 
kontakt.  
Øyvind Johansen overrekkes hederstegnet i gull på treningssamlingen neste helg. 
 
59.4 Seniorutvalget 
Torstein Bae orienterte. EM for seniorlag skal spilles i Dresden. Det er planer om å 
opprette en nordisk seniorkommite. 
 
59.5 ELO-komiteen 
Øistein Yggeseth orienterte. Tre eller fire hurtigsjakkturneringer er ratingberegnet. Silje 
Bjerke mente at hvorvidt hurtigsjakkturneringer skal ratingberegnes bør opplyses av 
arrangøren på forhånd, noe det var enighet om. Litt færre turneringer er beregnet enn i 
fjor. Det ble diskutert rutiner for beregning av utenlandske turneringer.  
 
59.6 Jubileumskomite 2014 
Komiteen arbeider videre med planer for 2014. 



 
59.7 Arkivutvalget 
Her var det intet nytt. 
 
Sak 60-05/06 Internasjonalt samarbeid 
 
60.1 Nordisk Sjakkforbund 
Det er nå åpnet for bud på nordiske mesterskap i 2007. Torstein Bae har kontaktet 
Øystein Brekke med tanke på å arrangere dette i Drammen. 
 
60.2 FIDE 
Det er flere kandidater til presidentvervet i FIDE.  
Vedtak: Morten Sand inviteres til å orientere på neste styremøte. Torstein Bae kontakter 
Bessel Kok for om mulig å få informasjon derfra også. 
 
Sak 61-05/06 Møteplan 
Neste møte blir 16/2 klokka 18 eller muligens 17 dersom det passer bedre. 
Neste møte deretter blir 23/3 klokka 18 (eller 17). 
  
Sak 62-05/06 Turneringer 
 
62.1 NVGP 05-06 
Helge Nordahl og Øistein Yggeseth orienterte. Det er nesten like mange deltakere hittil 
som i hele forrige sesong. Prognosen nå er på 2200 deltakere totalt. 
 
62.2 Seriesjakken 
Øistein Yggeseth orienterte. Det ble diskutert hvorvidt 2.divisjon i Trøndelag skulle få 
redusert startavgift pga få kamper samt at de har ordnet alt det praktiske selv. 
Vedtak: 2.divisjon i Trøndelag gis halv startavgift i år. 
 
62.3 Kandidatkamp Carlsen-Aronian 
Torstein Bae orienterte. Dersom dette arrangementet avholdes i Norge vil det gi massiv 
medieomtale. Vi er imidlertid avhengige av å finne en sponsor for å dekke utgiftene, som 
trolig vil ligge på rundt 700.000 kroner. Telenor kan være interessert i å påta seg 
arrangementet. Siden de er en konkurrent til Telio er det imidlertid problematisk med et 
samarbeid mellom NSF og Telenor. Magnus Carlsen ønsker forøvrig ikke å spille i Oslo. 
 
62.4 NM-finalen for lag 2006 
1911 er arrangør. Det ble foreslått å endre betenkningstiden til 2 timer på 40 trekk og 1 
time på resten av partiet. Starttidspunkt for de forskjellige rundene ble også foreslått 
endret. Representantene fra 1911 tok med seg forslagene til diskusjon i klubben. 
 
Sak 63-05/06 Diverse initiativ 
 
63.1 Infokonvolutt 
Konvolutten er stadig uferdig. 



  
63.2 Klubbpakker med materiell 
Ikke ferdig. 
 
63.3 Kontaktpersoner 
Her var det ikke noe nytt å rapportere. 
 
64. Kvinnesjakk 
Silje Bjerke og Øystein Hole orienterte. Det blir en samling i mars for kvinnelig 
medlemmer i NSF i alderen 15-25 samt for mødre i Oslo-området. Forslag til invitasjoner 
er utarbeidet av Silje. Siden de tiltenkte lokalene hos NTG er opptatt deler av den aktuelle 
helgen trengs et nytt sted å arrangere samlingen på. Kringsjå eller Korsvoll skoler er 
aktuelle.  
Andre arrangementer ble også diskutert, og det ble foreslått å avholde et NM for kvinner 
som en helgeturnering. Det kan muligens gjøre det mer interessant for spillerne enn å 
holde en slik turnering parallelt med Landsturneringen. 
 
65. Medlemstall 
Medlemstallet var 2630 pr 31/12, opp fra 2533 et år tidligere. Størst fremgang blant 
klubbene har Lillehammer (+15), Bodø (+15) og Stavanger (+14). Blant kretsene tjener 
Troms og NN 33 medlemmer, mens Sør-Trøndelag har økt med 31. Vedlagt oversikt pr 
31/12 2005 og 2005. Øistein Yggeseth fortalte at det i tillegg er ca 100-150 deltakere i 
turneringer som ikke er meldt inn. 
 
65. Eventuelt 
Ivar Bern har blitt verdensmester i postsjakk. 
Magnus Carlsen har kvalifisert seg til kandidatmatcher i VM gjennom sin 10.plass i Sibir. 
Øystein Yggesteh informerte om at Bayern Alpha (tysk TV) har vist en serie med 
kvartersprogrammer med sjakkopplæring. 


