
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 6 07/08 

REFERAT 
 

Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 

Tid: onsdag 05/03, klokken 16.30-19.00 

 

Tilstede fra styret: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum (visepresident), Øistein 

Yggeseth (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder EU), Øystein Hole (styremedlem), Carl 

Peter Kirkebø (varamedlem), Dag Danielsen (generalsekretær) 

Fraværende: Øivind Johansen (kasserer), Morten Sand (varamedlem), Håvard Løvik (leder 

USF) 

 

 64. Dagsorden 

Vedtak: Dagsorden ble godkjent. 

 

65. Referent 

Vedtak: Øystein Hole ble valgt til referent. 

 

66. Økonomistatus 

Et utkast til regnskap for 2007 ble gjennomgått. Det ser ut til å gå mot et overskudd, trolig i 

overkant av 200.000, men siden tallene ikke er helt klare ennå, er det for tidlig å konkludere 

med noe. 

 

67. Planlegging neste eliteseriehelg 

Øistein orienterte. Det planlegges å spille kvalifiseringskampene sammen med siste helg i 

eliteserien. Det blir trolig billigst for lagene å møtes i Oslo. Alternativet er å spille over 

Internett, men erfaringene fra i fjor tilsier at det er en dårlig løsning. Øistein sender forslag om 

dette til klubbene, med svarfrist kvelden 12/3. Siden vi disponerer rom både oppe og nede på 

Haraldsheim, bør det ikke være noe problem plassmessig. Et alternativ er å spille i 

Bridgesenteret, men det er litt sent å trekke seg fra vandrerhjemmet nå. Spillestedetet får 

vurderes på nytt for neste sesong. Roaul tar kontakt med Bridgeforbundet for å prøve å få en 

god avtale. Øistein, Ida, Jøran og Øystein hjelper til i forkant den 28. mars fra klokka 15. 

Roaul og Carl Peter ordner med materiellet. Ida tar kontakt med de ansvarlige for Live-

dekningen. 

 

68. Bør kvalifiseringen til eliteserien samkjøres med siste eliteseriehelg, dvs. spilles på samme 

spillested? 

Se forrige punkt. 

 

69. NVGP 

Øistein orienterte. Det har vært 760 unike spillere så langt.  

 

70. Tromsø 2014 

Jøran og Dag orienterte. Styret begynner å bli klart. Henrik Andenæs blir styreleder. Ellers 

består styret av Jøran, Ida, Helge Nordahl og Tom J Johansen fra sjakkforbundet og Anne 



Berit Figenschou fra Tromsø. Det vil komme til en person til. Jøran, Ida og Dag reiser til 

Tromsø 6/3 for å delta i et møte. Det er behov for mer penger til prosjektet dersom det skal 

være realistisk å nå målet om OL i Tromsø. Det er blant annet ønske om midler til 

tilstedeværelse i Dresden i år.  

 

71. Sponsorsamarbeid Glitnir 

Dag orienterte. Han har hatt møte med den nye informasjonsansvarlige i Glitnir. De ønsker å 

forlenge avtalen med NSF for 3 år, men vil endre på datoen for arrangementet, siden det 

kolliderer med Glitnir maraton. De er primært interessert i lynsjakk. Noen ny avtale er ikke 

undertegnet ennå. Dag kontakter Bjarke for å få en notis om dette i NSb.  

 

72. Orientering om 4-landskampen 

Roaul orienterte. Arrangementet kostet 4000 mer enn budsjettert, men var ellers en stor 

suksess. Gjestene var meget fornøyd. Styret ga Roaul og de andre arrangørene applaus for 

innsatsen. Dekningen i avisene var imidlertid skuffende dårlig.  

 

73. Sak unntatt offentlighet 

 

74. Reglement for lagkapteiner 

Øistein orienterte. Under NNM for lag avtalte tilsynelatende to lag uavgjort før siste runde, 

noe som i så fall strider med reglementet. NSF har ikke fått noen formell henvendelse om 

saken, og det er uklart om styret kjenner alle de faktiske forholdene. Vedtak: Styret ønsker 

ikke å foreta seg noe i saken foreløpig. Styret ber RU om å endre reglementet for lagkapteiner 

så det blir likelydende som FIDEs regler. Dette vil da gjelde fra neste sesong. 

 

75. Komiteer og utvalg 

 

1. Turneringsutvalget 

Øistein orienterte. Jan Sigmund Berglund har trukket seg fra utvalget etter NSFs 

behandling av tildelingen av NNM for lag. Han har hatt en del av ansvaret for vedlikehold 

av NVGP-sidene, så det trengs derfor en erstatning for ham på det området. Carl Peter 

undersøker om det er mulig å flytte programvaren over til NSFs server og hva det vil 

innebære å vedlikeholde den selv. Det hadde vært fint å finne en erstatter for Jan Sigmund 

fra Nord-Norge. Øistein kontakter Magnus Aanstad og hører om han er interessert. 

Reglement for kretsmesterskapene for lag i Nord-Norge bør gjennomgås. 

 

2.  Eliteutvalget 

Her var det ikke noe ytterligere å melde. 

 

3. Reglementsutvalget 

Intet nytt. 

 

4. Arkivutvalget 

Intet nytt. 

 

5. Medieutvalget 

Jøran kontakter Oddvar Aasen for å høre om han kan ta en mer aktiv rolle i arbeidet med 

mediene. 

 



6. Seniorutvalget 

Dag orienterte. Per Ofstad er i ferd med å trappe ned, og vil prøve å få inn nye og yngre 

krefter. 

 

7. Jubileumsutvalget 

Intet nytt. 

 

8. Rekrutteringsutvalget 

Intet nytt. 

 

9. Elo-komiteen 

Intet nytt. 

 

76. Eventuelt 

 

NM for lag 

Øistein har mottatt en forespørsel fra Ole Christian Moen om det bør stilles krav til arrangører 

av NM for klubblag om pengepremier. Vedtak: Styret vil ikke stille slike krav til 

arrangørene, da det allerede er vanskelig nok å finne arrangører. 

 

NM i Tønsberg 

Øistein orienterte. Han reiser til Tønsberg 14/3 for å se på spillelokaler. 

 

Ny ungdomsgruppe for jenter 

USF har spurt NSF om hjelp til å opprette en ny ungdomslandslagsgruppe for jenter. Vedtak: 

NSF vil støtte opprettelsen av denne gruppen så godt som mulig. Godkjennelse av navnet 

”Landslagsgruppe” overlates til EU, men styret stiller seg positivt. 


