
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 4 06/07 
REFERAT 

 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 18. januar kl 17. 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (leder), Frode Wiggen (visepreident, på telefon), Helge Nordahl 
(kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder EU), Håvard Løvik (leder USF, 
på telefon), Øystein Hole (styremedlem),  
Tilstede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær) 
Fraværende: Stig Gabrielsen (varamedlem) 
 
45. Dagsorden 
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
46. Referent 
Vedtak: Øystein Hole ble valgt til referent. 
 
47. Referat fra styremøte 3 06-07 
Vedtak: Referat fra møte 30. november ble godkjent. 
 
48. USF 
Håvard Løvik orienterte om hva som skjer i USF. De skal ha styremøte 24. januar. Medlemstallet har økt. 
Neste styremøte er 3.mars 
 
49. Økonomi  
Helge Nordahl og Dag Danielsen orienterte. Regnskapet skal være klart før 1.mars. Det ligger an til 
overskudd i 2006 på ca 20.000. Budsjettet for 2007 bør ikke revideres før regnskapet er klart. Avtalene 
rundt OL i Tromsø er også litt uklare foreløpig. Nordnes har 20.000 kroner utestående, hvorav de nå har 
betalt inn 8000. Nordahl foreslo at det resterende beløpet skulle ettergis og beløpet avskrives.  
Vedtak: Den resterende gjelden til Nordnes ettergis. 
 
50. Medlemstall 
Øistein Yggeseth og Torstein Bae orienterte. Medlemstallet gikk noe ned i 2006. Dette skyldes delvis at 
antall kvinner har gått ned etter at det ble slutt på gratis kontingent for disse. Inntekten på kontingenter ble 
derfor allikevel omtrent den samme.  
 
51. Orientering fra generalsekretæren 
Her var det ikke noe å rapportere.  
 
52. Ansettelse av administrasjonssekretær 
Dag Danielsen orienterte. NSF skal ansette en administrasjonssekretær sammen med USF (stillingen 
deles mellom forbundene). Dette som en konsekvens av at Dag leies ut 50 % til sjakk-OL fom 1. januar. 
Dvs han går ned til 25 % stilling for NSF. Liv Mette går riktignok opp fra 60 til 80 %, men siden NSF 
også tjener penger på å leie ut Dag, er det naturlig å bruke noe av dette på å øke bemanningen på kontoret 
(som er i underkant). Det har kommet inn mange gode søknader til den nye stillingen. Etter ansettelsen vil 
det bli avklart hvordan arbeidsfordelingen blir mellom USF og NSF.Vibeke Eskeland Grønn er innstilt av 
USF til stillingen. Hun ønsker en 60% stilling, med mulighet for å øke til 80% senere.  



Vedtak: Vibeke Grønn ansettes i stillingen som administrasjonssekretær. 
 
53. Utvalg og komiteer 
 
53.1 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. EU har foreslått en endring i sitt eget mandat, der de sier at uttak til 
representasjon fortrinnsvis gjøres blant deltakerne i landslagsgruppen. Styret mente at det ikke var 
nødvendig å endre mandatet, siden uttakskriteriene allerede inneholder et punkt som kan dekke dette. EU 
må tone ned vekten av deltakelse i landslagsgruppene overfor deltakerne i gruppene, siden det ikke er et 
absolutt krav for uttak at man deltar aktivt der.  
EU planlegger å lage en satsningsgruppe fram mot OL 2008.  
To deltakere (en mann og en kvinne) i nordisk mesterskap støttes med 2500 kroner hver.  
Regnskapet viser foreløpig et lite overskudd for 2006. 
Vedtak: Roaul Abrahamsson oppnevnes til landslagskaptein for herrene. 
 
53.2 Turneringsutvalget 
Her var det ikke noe å rapportere.  
 
53.3 Reglementsutvalget 
Øistein Yggeseth har tatt initiativ til å få på plass et reglement for kvalifisering til Telioserien. Dette 
inkluderer muligheten for en internett-match. 
 
53.4 Jubileumsutvalget 
Her var det ikke noe å rapportere.  
 
53.5 Medieutvalget 
Dag Danielsen og Torstein Bae orienterte. Medieutvalget har tenkt å utarbeide en strategi, uten å lage 
noen konkrete tiltak ut av det foreløpig. Det betyr at styret ved Torstein fortsatt må ha den løpende 
kontakten med pressen. Styrets oppfatning var at utvalget også skulle gjøre noe praktisk arbeid overfor 
media.  
Vedtak: Lederen i medieutvalget, Oddvar Aasen, inviteres til å delta på neste styremøte, eventuelt 
utarbeide et notat som beskriver utvalgets planer. 
 
53.6 Arkivutvalg 
Torstein Bae orienterte. Gustav Gudbrandsen er spurt om han vil ta over som leder. Han ønsker å få vite 
mandatet for utvalget samt hva arbeidet innebærer. Torstein holder kontakten med ham. 
 
53.7 Seniorutvalget 
Her var det ikke noe å rapportere.  
  
54. Sjakk-OL 2014 
Dag Danielsen og Helge Nordahl orienterte. Tromsø synes nå at den prisen man hadde avtalt for Dags 
arbeid er litt høy. Markedsprisen for en konsulent med tilsvarende kompetanse vil være rundt 2000. En 
minstepris for at NSF ikke skal tape penger er 600 kroner. 800 kroner er derfor ikke urimelig.  
Vedtak: Avtalen var 800, og vi står i utgangspunktet på det. Deltakerne i komiteen forhandler med 
Tromsø, og kontakter styret ved behov.  
 
55. Turneringer 
 
55.1 Seriesjakken inkl Telioserien 
Torstein Bae og Øistein Yggeseth orienterte. Arrangementet av Telioserien gikk uten problemer. Åtte lag 
rapporterte ikke etter reglementet, en betydelig bedring fra forrige gang. Reglementet rundt 
kvalifiseringskamper og opprykk bør ses på før neste sesong. 
 



55.2 NVGP 
Øistein Yggeseth orienterte. OSS ble ilagt et tilleggsgebyr på 50% økt GP-avgift pga feil innrapportering. 
Så langt i NVGP har det vært 1177 deltagere fordelt på 30 turneringer, en turnering mindre enn i fjor. 
Foreløpig er 20 turneringer godkjent fram til sommeren. Antall turneringer på vandrerhjem er per i dag 
en. Torstein har kontaktet Lillehammer, men de virket lite interessert. Det må arrangeres fire turneringer 
til på vandrerhjem før sommeren. Helge ordner en turnering på Voss. Torstein kontakter Tormod Ingul i 
SMPOAÅ. Tønsberg er en mulig kandidat, Helge kontakter Gunnar Bue. Helge kontakter også Jan 
Sigmund Berglund for å høre om Narvik kan arrangere en turnering. 
 
55.3 Påskefestivalen 2007 – Det Åpne NM 
Helge og Øystein orienterte. Henrik Sjøl har sagt ja til å være turneringsleder.  
 
55.4 NM for klubblag 2007, Stavanger 8. til 10. juni 
Frode Wiggen orienterte. Lokalene på hotell Astor er klare. Mer informasjon og en hjemmeside kommer 
på plass om kort tid.  
 
55.5 Landsturneringen 2007 
Torstein Bae ønsker å flytte kongressen til kl 20.  
Vedtak: Torstein kontakter Hamar og spør om kongressen kan flyttes til klokka 20. 
 
56. Norsk Sjakkblad 
 
56.1 NSb 2006 
Torstein Bae orienterte om nr 6/06. Nummeret sendes til trykkeriet snart. Det er en svært uheldig 
situasjon at forsinkelsene blir så store.  
 
56.2 NSb 2007 
Torstein Bae og Dag Danielsen orienterte. Bjarke Sahl er ansatt som redaktør, og er i full gang med 
arbeidet. Han har fått redusert trykkeriutgiftene med 5000 kroner, pluss at hele bladet kommer i farger. 
De innsparte midlene skal brukes til å betale bidragsytere. Bjarke Sahl ønsker seg Pagemaker til 
produksjon av bladet. I dag brukes InDesign, som er en oppgradert versjon av PageMaker. Noen 
deadline-liste for sjakkbladet er ikke mottatt ennå. 
 
56.3 Annonsesalg 
Dag Danielsen orienterte. Geir Werner er i gang med arbeidet.  
 
57. Bingo 
Her var det ikke noe å rapportere.  
 
58. Salg 
Torstein Bae orienterte. Det var dessverre ikke mulig å få kjøpt fine brett med koordinater fra India. 
Derfor er planen om å selge materiell foreløpig lagt på is. Det er fortsatt aktuelt å selge brett, brikker og 
klokker (dvs det absolutt nødvendige for å spille sjakk). Brett og brikker bør være fine, så kan USF selge 
enklere modeller. 
 
59. Avtale med Glitnir 
Torstein Bae orienterte. Torstein og Stig følger opp avtalen med Glitnir. Ideen er å arrangere ”Glitnir 
Blitz Norway”, med åtte arrangementer over hele landet og en stor nasjonal finale med inviterte deltakere 
i tillegg til vinnerne fra de regionale turneringene. Dette vil i så fall arrangeres til høsten en gang. 
Avventer ytterligere beskjed fra Glitnir. 
 
60. Hedersbevisninger 
Torstein Bae orienterte. Espen Andersen, Moss SK, er tildelt NSFs hederstegn i gull. NSFs hedersplakett 



er tildelt Øystein Hjertenes, Florø, Odd Birkestrand, Masfjorden, Magne Svendsen, Lillestrøm og Kristian 
Kristiansen, Stovner. Sakene ble behandlet pr e-post. Hederstegnet ble utdelt under Telioserien 13. januar. 
 
61. Innhenting av regnskap 
Torstein Bae orienterte. Torstein har vært i kontakt med Lotteritilsynet, og snakket med en Jan Eriksen 
vedrørende Komsa og Samisk. Han regner med at de vil fatte vedtak i saken i løpet av ”noen uker”.  
Vedtak: NSF avventer saken til Lotteritilsynet har konkludert. Dag Danielsen håndterer saken i 
mellomtiden dersom det blir nødvendig å komme med noen uttalelse.  
 
62. Neste møte 
Neste møte holdes torsdag 1.mars klokka 17.00. 
 
63. Eventuelt 
Telefonlinjene på sjakkontoret trenger forbedring etter at telefonsentralen falt ut. Det koster 20000 kroner 
for en ny telefonsentral. Et mulig alternativ er kanskje å få et abonnement fra Telio.  
 


