
 
NORGES SJAKKFORBUND 

 
STYREMØTE 6 06/07 

REFERAT 
 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Onsdag 2. mai 2007 kl 17. 
 
Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A Nordahl (kasserer), Øistein Yggeseth 
(turneringssjef), Roaul Abrahamsson (EU-leder, på telefon) og Håvard Løvik (USF-leder, på telefon). 
Til stede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær). 
Forfall: Frode Wiggen (visepresident), Øystein Hole (styremedlem) og Stig Gabrielsen (1. varamedlem).  
 
82. Dagsorden 
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
83. Referent 
Vedtak: Torstein Bae velges til referent. 
 
84. Referat fra styremøte 5 06-07 
Vedtak: Referat fra møte 1. mars ble godkjent. 
 
85. USF 
Det er årsmøte i USF lørdag 5. mai (i Masfjorden). Håvard Løvik orienterte. 
 
86. Sjakkontoret 
Dag Danielsen orienterte. Det var ikke behov for nytt telefonsystem på det nåværende tidspunkt. Kontoret 
ser på muligheten for å flytte på litt sikt.  
 
87. Økonomi 
 
87.1 Regnskap for 2006 
Helge Nordahl orienterte. Det så ut til å bli et overskudd på omtrent 130.000, hvilket i hovedsak kunne 
tilbakeføres til Telio-avtalen. Regnskapet var imidlertid ikke endelig gjort opp. 
 
87.2 Revidert budsjett for 2007 
Helge Nordahl orienterte. 
 
87.3 Budsjett for 2008  
Helge Nordahl orienterte. Det var foreslått å sette opp kontingenten for senior med 20 kr, og å øke 
bevilgningen til EU. Det ble besluttet å behandle budsjettet på neste styremøte. 
 
88. Utvalg og komiteer 
 
88.1 Eliteutvalget 
Det var søkt om IM-tittel for Jon Ludvig Hammer og GM-tittel for Leif Øgaard, begge OSS. Sheila Sahl 
har tatt over som EU-medlem, etter at Gro Dannevig trakk seg. Etter godkjenning fra RU har Sahl 



stemmerett i EU. Roaul Abrahamsson orienterte om øvrige EU-saker, blant dem satsning frem mot OL i 
Dresden. 
  
88.2 Turneringsutvalget 
Øistein Yggeseth og Helge Nordahl orienterte. Det nye styret (som velges på kongressen) oppfordres til å 
oppnevne et nytt utvalg.  
 
88.3 Reglementsutvalget 
RU hadde godtatt endring fra ”kretsdommeraspirant” til ”klubbdommer”, jf punkt 71.3.1. Dermed er 
denne endringen vedtatt. Reglement for internettkamper i kvalifisering til Telioserien skal komme fra RU 
tidlig i mai. Søknad fra Karl-Johan Rist om FA-tittel skal behandles av RU innen kort tid. 
 
88.4 Jubileumsutvalget / Sjakk-OL 2014 
Dag Danielsen orienterte. Det var avholdt et positivt møte med departementet i mars. Det blir møte i 
Tromsø 9. og 10. mai. Dag har ikke fakturert noe til sjakk-OL ennå, da OL-selskapet ikke er etablert 
ennå. 
 
88.5 Arkivutvalget 
Øistein Yggeseth orienterer. Det vil antagelig bli et møte i utvalget snart. 
  
88.6 Seniorutvalget 
Det var intet nytt å melde. 
 
88.7 Medieutvalg 
Dag Danielsen la frem et notat med flere forslag. Styret besluttet å spørre Oddvar Aasen om han vil lede 
et utvalg som skal jobbe konkret med å få frem sjakkstoff i media. For øvrig ble notatet oversendt neste 
styre. 
 
89. Turneringer 
 
89.1 Seriesjakken inkl Telioserien 
Øistein Yggeseth orienterte. Det var tidligere vedtatt å sende ut på høring et forslag om forbud mot 
økonomisk støtte til annet lag. Dette tas med i seriereglementet, jf punkt 89.1.2 under. 
Det var styrets mening at Haraldsheim var et akseptabelt spillested, jf punkt 91.1 under. Det må dekkes 
noe mer til reise neste sesong.  
 
89.1.1 Kvalikkamper til Telioserien 
Øistein Yggeseth orienterte. SOSS møter Stavanger i Kristiansand 2. juni. Den andre kampen (Tromsø 
mot Trondheimsstudentene) vil bli spilt i uke 24, dato er ikke avklart. 
 
89.1.2 Forslag til nytt reglement for seriesjakken 
Styret gikk gjennom forslaget fra turneringsutvalget. Det ble gjort et par små endringer. Vedtak: 
Forslaget til nytt reglement sendes ut på høring umiddelbart, med høringsfrist 1. juni. 
 
89.2 NVGP 
Øistein Yggeseth orienterte. Deltagelsen ser ut til å bli noe lavere enn i forrige sesong, dermed går NVGP 
i minus. Vedtak: Pengepremiene i NVGP reduseres med 6-8000 kr neste sesong (ift inneværende 
sesong). Nordahl og Yggeseth gis fullmakt til å bestemme hva som reduseres og med hvor mye.  
 
89.3 Påskefestivalen 2007 – Det Åpne NM 
Helge Nordahl orienterte. Festivalen ble en suksess, og NSF tjente til og med litt penger på den. Styret 
takket Nordahl og Øystein Hole for innsatsen. Det ble fremhevet at også Henrik Sjøl og Sverre Johnsen 
gjorde en stor innsats. Styret takket disse spesielt, og rettet også en takk til OSS for godt samarbeid. 
 



89.4 NM for klubblag 2007, Stavanger 8. til 10. juni 
Torstein Bae orienterte kort. Det ser ut til å bli en hel del lag, hvor mange er høyst uklart. 
 
89.5 NM 2008 
Dag Danielsen orienterte. Han hadde snakket med Tønsberg ved Gunnar Bue. Det meste så ut til å være i 
rute, men det var litt bekymring ift overnattingskapasitet. Dag holder kontakt med Tønsberg. 
 
89.6 Glitnir Blitz, 20. og 28. oktober 
Torstein Bae orienterte. NSF har inngått avtale med Glitnir om Glitnir Blitz Norway, som finner sted 
lørdag 20. oktober (seks kvalifiseringsturneringer) og søndag 28. oktober (finale i Oslo med bla Simen og 
Magnus). Prosjektansvarlig i NSF er Vibeke Ekeland Grønn. For kvalikturneringene var det tidligere (pr 
e-post) gitt fritak for GP-avgift og kravet om medlemsskap i NSF. Av hensyn til turneringenes format var 
det også behov for fritak fra kravet om fire timers spilletid. Vedtak: For turneringene i Glitnir Blitz 
Norway lørdag 20. oktober gis det dispensasjon fra kravet om fire timers spilletid. 
 
89.7 Det åpne NM i hurtigsjakk 
Det var kommet inn søknad fra Fredriksstad. Søknadsfristen gikk ut 1. mai. Vedtak: Det åpne NM i 
hurtigsjakk 2008 tildeles Fredriksstad SS.  
 
89.8 Arrangør søkes 
Torstein Bae orienterte. Enkelte hadde uttrykt interesse for NM 2009, etter at OSS frasa seg sin opsjon. 
Arrangør til NM klubblag 2008 er ikke like prekært, da det bare dreier seg om en helgeturnering. 
 
89.9 NNM 2008 
Det var kommet inn søknad fra Tromsø. Søknadsfristen gikk ut 1. mai. Vedtak: NNM 2008 tildeles 
Tromsø SK.   
  
90. Norsk Sjakkblad 
Dag Danielsen orienterte. Det kom likevel ikke noen ekstrautgift til InDesign (jf punkt 74), da redaktøren 
klarte å installere programmet uten nyinnkjøp. Nr 2 er sendt til posten fra trykkeriet. 
 
90.1 Salg av støtteannonser i NSb 
Det var intet nytt å melde. 
 
91. Partnere i næringslivet 
 
91.1 Norske Vandrerhjem 
Helge Nordahl orienterte. Det ser ut til at avtalen med NV blir forlenget. Dessuten (hvilket er nytt) blir 
NVs annonser i NSb og på sjakk.no en del av avtalen, og gratis lokaler til Telioserien tas inn i avtalen. 
 
91.2 Telio 
Torstein Bae orienterte. 
 
91.3 Glitnir 
Se punktet over om Glitnir Blitz. 
 
92. Hedersbevisninger 
Vedtak: NSFs hedersplakett tildeles Henrik Sjøl, Akademisk. 
 
93. Automatinntekter i Finnmark 
Det var intet nytt å melde her.  
 
94. Kongressen 2007 
 



94.1 Årsberetning 
Torstein og Helge står for årsberetningen i samarbeid med kontoret. Roaul bidrar med EU-beretning, 
Øistein bidrar med resultater og beretning for arkivutvalget. Dag kontakter Øystein Brekke vedr 
jubileumsutvalgets beretning. 
 
94.2. Valg 
Torstein Bae orienterte kort. Styrets forslag til valgkomite behandles på neste møte. 
 
94.3 Forslag til kongressen 
Det forelå 12 forslag til kongressen: 
Forslag 1: Begrensning av remistilbud i NM-klasser. Vedtak: Støttes ikke av styret. 
Forslag 2: Begrensning av lagkapteins mulighet til å anbefale remis. Vedtak: Støttes ikke av styret. 
Subsidiært forslag: Forbud mot kollektiv remisavtale. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 3: Opprykk i lyn-NM. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 4: Betenkningstid NM. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 5: Endring statutter Th. Heibergs minnefond. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 6: Endring statutter AEWs minnefond. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 7: Plikt for styret til å arrangere seriesjakken. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 8: Kvalifiserte til Elite. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 9: Stikkamper. Vedtak: Støttes av styret (med endring). 
Forslag 10: Påmelding til NM. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 11: Fire offisielle ratinglister. Vedtak: Støttes av styret. 
Forslag 12: Kontingent kadett. Vedtak: Støttes ikke av styret. 
 
Torstein Bae oversender forslagene til RU for kommentar. 
 
95. Neste møte 
Neste møte ble lagt til tirsdag 22. mai kl 17.00. 
 
 
Oslo, 5. mai 2007 
 
Torstein Bae /s 
referent 


