
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 3 12/13  

Referat 

 
OSS, Bogstadveien 30, Oslo. Lørdag 24. november 2012 kl. 11.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson(President), Henrik Sjøl, Hans Krogh Harestad, Inge S. Skrondal, 

Ellisiv Reppen, Kristian Trygstad og Espen Andersen, Aage Sivertsen og Liv Mette Harboe 

(Generalsekretær). 

Ikke til stede: Harald Furnes 

 

Dato for neste styremøte ble endret til tirsdag 18. desember. 

 

Sak 17 Referatsaker  

Referat fra kongressen er så å si ferdig og sendes til signering 

 

17.1 Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

17.1.1. Referat fra Sentralstyremøte ble godkjent på e-post. 

Ellers har det vært noe e-postkorrespondanse, men ingen vedtak. 

 

Sak 18 Økonomi  

 

Regnskap pr 31/10, orientering. Regnskapsføringen har vist seg å bli dyrere enn forespeilet, og 

NSF vil sammen med USF se seg om etter en annen løsning. 

 

Sak 19 NSFs struktur  

 

19.1 Seniorutvalget 
Det ble send ut brev til alle seniorer vi har e-postadressen til (188 stykker). Det har kommet en 

del tilbakemeldinger, mange hyggelige. Svarfrist er 1. desember. Seniorutvalget vil bli supplert 

med flere medlemmer. 

 

 

Sak 20 Sjakk OL 2014 

Jøran orienterte. Det begynner å komme på plass sponsorer, og det jobbes med mulige konsepter 

som Norges 64 smarteste og 64 Golden Opportunities. 

Avtale om spillelokale er fortsatt ikke på plass. Sentralstyret ser med stigende uro på dette, og 

ønsker at dette gis topp prioritet fremover. 

 

 

20.2. Det skal skrives en avtale med Chess Olympiade Tromsø 2014som så bidrar med midler til 

toppsatsning fram mot OL i 2014. EU setter opp plan for bruken av disse midlene. I tillegg til 

satsning på landslag ble det nevnt satsing på styrking av Eliteserien, støtte til internasjonale 

turneringer og til arrangørpraksis. Sentralstyret uttrykte et ønske om at en del av midlene må 

benyttes til satsning på unge av begge kjønn. 

 

20.2. Sjakklandslag  

EU har inngått avtaler med landslagsdeltagerne. Sentralstyret ber EU følge opp satsningen for å 

sikre at tilførte midler benyttes på en best mulig måte  

 



20.3. Ungdomslag  

Aage har allerede kontakt med trenerne Axel Smith og Evgeny Romanov. Ønsker å komme i 

gang så tidlig som mulig for ”Dream-team”. Et antatt 3.lag hvor 8.spillere i sin helhet er valgt ut 

på sin dyktighet ikke av hensyn til kjønn. Denne satsningen må koordineres med EU som har 

ansvaret for elitesatsningen. 

 

 

20.4.  Dommere til OL. Arrangøren av OL får trolig mellom 25 – 30 dommere. RU vil arrangere 

et FA-kurs til våren. 

 

 

Sak 21. NGP  

Henrik orienterte om status for sesongen 12-13. Det har vært avholdt 21 turneringer så langt. 

21.1. Hva kan vi godta av stevne kollisjoner? 

- Kollisjon med USF-arrangementer 

- Kollisjon med seriesjakk 

- Kollisjon med andre NGP-turneringer 

Espen mente det var viktigere for USF at det ikke var GP-turneringer på KM-helger enn å unngå 

helger med NM. 

Henrik formulerer noen «kjøreregler» som gjøres kjent i begge forbund. 

 

 

21.2. Endring av reglement for neste sesong: 

- Frist for registrering av turnering bør gjøres litt lenger, slik at turneringer som skal rates i FIDE 

kan registreres der. I dag er fristen sammenfallende, og det betyr at vi ikke rekker å registrere 

turneringen i FIDE innen fristen. FIDE har blitt strengere her, og krever en avgift ved for sen 

registrering. Fristen forlenges til 6 uker for NGP-turneringer, FIDE-avgiften for sen registrering 

belastes arrangørene av den aktuelle turnering. 

 

 

22. Seriesjakken 

Online rapportering av kampresultater er en suksess. De aller fleste lagledere benyttet seg av 

dette, men pga en liten trykkfeil i epostadressen kom det ikke fram søndag kveld.  Neste steg må 

være å få resultatene direkte på nettet (etter godkjenning av turneringssjef), men vi venter med 

det til etter nyttår.  
 

 

 

22.1 Eliteserien, 

Neste runde spilles i OSS. 

Aage jobber videre med å finne egnede lokaler i sentrum. En avtale som bør ordnes våren 2013, 

men som kan gjelde fra høsten av og i flere år fremover 

NSF vil på sikt gå til anskaffelse av egne (live)brett. 

 

 

 

Sak 23. Rating av USFs klubb- og kretsturneringer. 

Saken sendes ELO-komiteen med tillit til at de klarer å bli enige. 

 

 

 



Sak 24. Spillserveren 

Planer for live-dekning av London Chess Classics. Det vil bli Live- kommentering i helgene og 

noen av ukedagene. 

 

Sak 25. Forslag til kongressen 

- Sentralstyret ønsker å fremme forslag om at Seniorutvalget velges av kongressen 

 

 

 

Sak 26. Sjakkbladet 

Det har kommet inn 3 gode søknader til redaktørstillingen. Det ble vedtatt å tilby Silje Bjerke 

redaktørstillingen i 2013. 

 

 

 

Sak 27. Eventuelt 

- Hedersbevisninger- Navn offentliggjøres når utdelingen foretas. 

- Ny logo, Inge lager spørsmål på siden vår: skal NSF bytte logo i forbindelse med 

jubileumsåret 2014. 

Er bytte av logo en kongress-sak? 


