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Referat 

 
Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, tirsdag 15. oktober 2013 kl. 17.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian D Trygstad, Harald Furnes, Henrik Sjøl, Oddvar Aasen 

og Liv Mette Harboe (generalsekretær). 

Ellisiv Reppen, Thomas Robertsen og Eirik Næss var med oss på Skype. 

Kjersti Børsum har måttet trekke seg fra styret sav helsemessige årsaker. 

 

Sak 19 Referatsaker  

 

19.1 Referat fra forrige møte ble godkjent 

19.2. Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

19.2.1. Landsturneringen 2015 er tildelt Nordstrand SK 

19.2.2. NSF søker å arrangere FIDE-trenerseminar 21.–23. februar2014. 

   

 

Sak 20 Økonomi  

Budsjett 2014 blir sendt ut på e-post. 

 

Sak 21 Turneringer 

 

21.1 Sjakk OL 2014  
Jøran informerte styret om framdriften.  

 

21.2 VM matchen.  

Billetter kjøpes på arrangementets hjemmeside. 

Aftenposten planlegger turnering på hjemmesiden under matchen, de er i kontakt med Tarjei. 

Partier vil muligens bli vist på noen puber. 

 

21.3 Eliteserien 

Fordeling av oppgaver. Leien til OSS vil være 1000,- hver helg. 

Sentralstyret ønsker at så mange partier som mulig overføres live. Vi har selv 12 brett, og 

muligens vil det være mulig å bruke OSS sine. 

 

21.4 NGP 

Så langt er det spilt 23 turneringer, og ytterligere 12 er terminfestet i høst (pluss 4 til våren). I 

snitt er det over 43 

deltakere pr. turnering, noe som er 2 fler enn i fjor! 

 

21.5 Seriesjakken 

På vegne av Rogaland Sjakkrets og Stavanger Sjakklubb søkes med dette om å kunne 

gjennomføre Vestlandsserien avdeling Sør med følgende betenkningstid:  

90 på hele partiet med 30 sek tillegg pr. trekk (dvs. ekstra tid 30 

minutter ved 40 trekk utgår) Vedtatt. 

 

Påmeldinger til Seriesjakken: 

 



Østlandsserien: 61 lag, 60 i fjor  

Vestlandsserien Nord: 8 lag, 13 i fjor 

Vestlandsserien sør: 6 lag, 3 i fjor 

Midtnorgeserien: 13 lag, samme som i fjor 

 

Sak 22. Jubileumsåret 

Stafetten, Oddvar har sendt ut oppdatert tekst på e-post.  

Jøran og Oddvar har ansvar for søknad til Sparebankstiftelsen. 

Invitasjon til klubber sendes ut etter 16. november når de økonomiske rammene er mer klare. 

 

- Jubileumsfesten.  

Utkast til gjesteliste er klar. Info om at det vil komme en invitasjon, sendes Slottet i god tid. 

 

- Logo.  

Jøran tar over etter Kjersti. 

 

- Utstilling av historiske sjakkbrikker. 

Øystein Brekke og Morten Lilleøren ser på muligheten til å få til en utstilling med historiske brikker 

under Landsturneringen 2014. 

Styret ser på mulighet for å finne en sponsor 

 

Sak 23 Sportslig satsning mot OL 
EU luftet noen tanker rundt satsning, trener og fordeling av ansvar. 

 

Sak 24. Eventuelt 

 

 


