
Kort redegjørelse av forhold sentralstyret har diskutert som ligger bak 

beslutningen om å avlyse Landsturneringen: 

NSF har lagt til grunn mange variabler når man har vurdert om Landsturneringen skulle 

flyttes, deles opp eller avlyses. Dette var ikke en enkel beslutning, men gitt alle usikre 

variabler og retningslinjer, var dette det som ble vurdert som mest ansvarlig av oss å 

gjøre. 

For en arrangør av landsturneringen, kreves det mulighet for god planlegging og 

forutsigbare rammer. Situasjonen er på langt nær klar nå, og det man visste 15.5 var at 

man fra 15.6 åpner for arrangement opp til 200 personer. Siste 5 år, har kun en 

landsturnering vært under 500 deltagere. Selv om man forventet mindre deltagerantall, 

la man til grunn at deltagerantallet ville blitt på over 200. 

Videre sikrer man en god økonomi i arrangementet ved at man har mange deltagere. 

Man kan si at bredden på mange måter betaler for toppen. I for eksempel eliteklassen er 

det store utgifter til premier, og dekning av hotell for flere utøvere, med mer. En 

oppdeling av arrangementet, med at ulike klasser blir spilt hver for seg og kanskje av 

flere arrangører ville gitt arrangøren av NM-klasser som Eliteklasse, Junior, mer utgifter 

enn inntekter. Økonomien i en landsturnering ligger i totalen, ikke i en oppdelt 

landsturnering.  

En landsturnering må spilles i en ferie. Å legge det til høstferien, ville gitt utfordringer, 

da høstferien er delt opp i to ulike uker på landsbasis. Det ville favorisert den ene 

halvparten og var ikke ønskelig. Til høsten, når det med større sannsynlighet er åpnet 

opp igjen, vil man kunne få kollisjon med mange andre sjakkarrangementer som jo også 

da flyttet dit. En slik forflytning, ville satt mindre arrangører i en knipe, med tanke på 

kollisjon. Det er mye som skal «hentes inn igjen» til høsten.  

Hoteller ville i august kun klare å tilby frokost og ikke full pensjon – for maks 200 

deltagere (under forutsetning av at det åpnes opp for det 15.6). Dette på bakgrunn av 

bransjens egne regler. Dette er hotellets egen tilbakemelding til arrangør. 

Arrangør, Hell Sjakkakademi, synes også at variablene som legges til grunn i sum ble for 

usikre til å flytte arrangementet til august. NSF har ved generalsekretær hatt tett dialog 

med Torbjørn Dahl underveis. Hele styret var også i dialog med ham på et av sine 

videomøter. 

Vi har vært i dialog med andre sjakkforbund, som har gjort samme vurderinger som NSF 

– faktisk på enda tidligere tidspunkt. NSF utsatte dette så lenge som mulig i håp om at 

det skulle la seg gjøre å arrangere dette – også etter ønsker fra arrangør.  

Videre har vi skult til smitteveilederen for norsk idrett fra helsedirektoratet som 

anbefaler å avlyse eller utsette arrangement med deltakere fra ulike geografiske 

områder.  

Selv om statsministeren har oppfordret til Norgesferie, ser vi her at smitteveilederen 

ikke anbefaler et slikt arrangement med mange personer fra flere regioner på et og 

samme arrangement. NSF ønsker ikke å være mer offensiv enn alle andre eller å gå mot 

offentlige anbefalinger, under det som er den mest alvorlige Pandemi på 100 år.  



Sentralstyret og NSF forstår og deler skuffelsen over at man ikke får arrangert en 

landsturnering i år. Vi har etter utallige møter og drøftinger tydelig og samlet kommet til 

at dette måtte bli avgjørelsen i år. 

Sentralstyret, 22.5.2020 

 

Noen referanser NSF har brukt: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470, Forskrift om smitteverntiltak 

mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskrriften), fra Helse- og omsorgsdepartementet, 

sist oppdatert 14. mai 2020 §13. (Setter grense for 50 deltagere, varslet økt til 200 fra 

15. juni). 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 Smittevern 

for idrett (covid-19), som gir veiledning om hvordan dette kan iverksettes mot idrett. 

Regjeringens pressekonferanse 7. mai 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidsplan-for-nedbygging-av-

tiltak/id2701527/ 
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