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Referat 

 
Sjakkontoret, tirsdag 23. mars 2013 kl. 16.30. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian Trygstad, Henrik Sjøl, Ellisiv Reppen, Inge S Skrondal 

(Skype) Eirik Næss(USF) og Liv Mette Harboe. Ikke tilstede: Harald Furnes, Aage Sivertsen og 

Thomas Robertsen. 

 

Jøran Aulin-Jansson ønsket USFs nye leder, Eirik Næss, velkommen. 

 

Sak 59 Referatsaker  

59.1.1. Referat fra møte 5 ble godkjent. 

59.1.2. Referat fra møte 6 ble godkjent. 

 

59.2. Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

 -oppdaterte retningslinjer for uttak, publiseres og gjøres kjent. 

 

Sak 60 Økonomi  

Regnskapet for 2012 er snart helt ferdig. Det kommer i år endringer i forskrift for 

Momskompensasjon, og det er fortsatt ikke klart om vi må ha autorisert revisor. Revisjon er 

avtalt til første uka i mai. 

Vedlagt er regnskapet for 2012 og budsjett 2013 og 2014. 

- Midlene vi har mottatt i 2012 fra COT2014 til sportslig satsning. 

- Så skal det utarbeides et revidert budsjett for 2013 og settes opp et budsjett for 2014. 

Jøran, Harald og Liv Mette setter opp forslag som så behandles på e-post. 

 

 

Sak 61 Sjakk OL 2014 

61.1. Styremedlemmer til Chess Olympiade Tromsø 2014. 

 Det er generalforsamling i COT2014 30. mai, og 3 styremedlemmer kommer fra NSF.   

 

61.2. Sjakklandslag til OL 2012 

Vi håper å stille med tre lag i begge klasser. 
1.laget vil bestå av de sterkeste spillerne, 2.laget av de "nest sterkeste" og 3.laget vil bli et rent 
juniorlag med spillere fra dream team boys i åpen klasse og spillere fra dream team girls i 
dameklassen. Dersom vi kun kan stille med to lag vil to spillere fra rekruteringslag få spille på 
1.eller 2.laget. 
 

61.3. World Cup  

 - Det forelå en innstilling fra EU på hvilke norske spillere arrangøren bør gi sine 4 plasser til. 

Sentralstyret utsatte avgjørelsen til etter EM som spilles i Polen i begynnelsen av mai. 

 

Sak 62. NGP  

Oppdater GP-reglementet er sendt RU for uttalelse. 

 

Sak 63. Norway Chess 

Det er stor interesse for å delta i sideturneringer. 

 



Sak 64. Unndratt offentligheten 

 

Sak 65. Støtte til internasjonale tittelkvalifiserende turneringer 

Styret besluttet, mot en stemme, å støtte Sveins 6. minneturnering og Oslo Chess. Int. med 

20 000,- hver. Dette blir en del av satsningen fram mot OL 2014. 

 

Sak 66. Trenerutdanning i FIDE-regi.  

Norge er ett av to land i FIDE som ikke FIDE-godkjente trenere. Det tas sikte på å arrangere et 

FIDE-trenerseminar under World Cup i Tromsø. Jøran sjekker med FIDE. 

 

 

Sak 67. Sjakkserver  

Styret takket ja til tilbudet fra Bjarke. Styrtet ønsker også en skriftlig bekreftelse på at avtalen 

med NK-data er oppsagt/avsluttet ved  

 

Sak 68. Forslag til kongressen 

68.1. Innkomne forslag 

68.1.1. Endring av betenkningstiden i NM i lynsjakk, forslag fra Tarjei J Svensen: 
Forslag: Betenkningstiden i NM i lynsjakk endres fra 5 minutter uten tilleggstid til 3 minutter med 2 

sekunder tilleggstid. 

Det er Sentralstyret som fastsetter dette reglementet og denne endringen ble vedtatt. 
  

68.1.2. Saken fra Komsa  

Saken vil bli behandlet på kongressen. Kristian og Jøran skal ha et møte med Kjell 

Johannessen i nær framtid. 

 

68.2. Forslag fra styret til Kongressen: 

- Endring av reglene for stikkamp i Landsturneringen til følgende: 

  

"Ved poenglikhet om førsteplassen mellom to spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles to 

partier med tenketid 25 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte trekk. Ved fortsatt 

poenglikhet spilles to partier med tenketid 10 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte 

trekk. Ved fortsatt poenglikhet spilles to partier med tenketid 5 minutter samt 3 sekunders 

tilleggstid per utførte trekk. Hvis det fortsatt ikke er en vinner, skal det spilles ett avgjørende 

parti med slike regler: 

- Det trekkes om farge, spilleren som vinner trekningen får velge farge. 

- Spilleren med hvite brikker får 5 minutter tenketid, mens spilleren med svarte brikker får 4 

minutter. 

Fra og med trekk 61 skal begge spillere få 3 sekunder tillegg pr trekk. 

- Hvis partiet ender med remis, er spilleren med svarte brikker vinner av kampen. 

  

Stikkampen skal spilles "umiddelbart" etter at siste ordinære runde er over, med en pause på 30 

minutter. 

 

Sak 69 Eliteserien 

- Premier for Eliteserien bestilles inn for flere år 

- Det er ikke funnet et alternativt lokale til neste år, så inntil videre spilles Eliteserien i 

OSS. OSS vil muligens fakturere en liten leie. 

 

Sak 70. Eventuelt 

- Styret mottok et forslag til endring i Seriesjakken og lagNM og utlendinger. 



- Ny tekst vedtatt(§ 6.1.b i seriesjakkreglementet og § 4.1. i reglement for NM for lag).: … 

2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norske spillere av FIDE. 


