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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr.6, 2017/18 

Referat  

Sjakkontoret, onsdag 4. april 2018 kl 17:00-21:30 

Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøl 

(turneringsleder), Otto Milvang (kasserer), Ida Landsverk, Vilde Bjerke (telefon), og Geir 

Nesheim (generalsekretær, referent) 

Forfall: Bård Vegar Solhjell, Morten Johnsen, og Johannes Kvisla (styreleder USF) 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

Sak 30 Referater 

Referater fra sentralstyremøtene 24.1.18, 31.3.18 (email) og 23.3.18 (email) ble godkjent 

Sak 31 Pågående disiplinærsaker 

31.1 Klagesak S T Bjørnsen, Horten: Bjørnsen var blitt midlertidig suspendert i hht vedtak i 

styremøte 23.3.18. Styret vedtok å sette ned et utvalg, somskulle innhente nødvendig 

informasjon, og så evaluere saken og komme tilbake til styret innen 15.5.18 med forslag til 

beslutning. Saken ville så bli behandlet på nytt i neste møte 23.5.18.  

31.1.1 Teknisk utstyr: NSF har kjøpt inn noe teknisk søkeutstyr. Dette vil bli stilt til rådighet for 

turneringsarrangører som ønsker det, mot dekning av selvkost (frakt o.l.). Sjakkontoret 

iverksetter, inkl info.  

Sak 32 Møte med Reglementsutvalget 

RU-leder Hans Olav Lahlum orienterte om RUs arbeid og om aktuelle saker, bl.a de pågående 

disiplinærsakene RU er involvert i. I hovedsak fungerer RUs arbeid for tiden godt, og utvalget er 

ajour med pågående saker. Møtet diskuterte RUs rolle ifht dommerutdanning – det ble slått fast 

at RUS ansvar for dette området (i samarbeid med Sjakkontoret på det praktiske plan) «har vært 

slik lenge», og i hovedsak fungert godt. Det pågår for øvrig for tiden en nødvendig revisjon av 

dommertitler mm., og temaer knyttet til dommerutdanning, herunder arbeid for å utdanne flere 

kvinnelige dommere, initiativ innen USF for å utdanne flere unge dommere, og avholdelse av 

dommerkurs i regioner hvor behovet er særlig stort, vil kunne bli drøftet videre i den 

sammenheng. 
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 Sak 33 Utredninger 

33.1 Bør NSF ha et domsutvalg: Geir viste til utsendt sakspapir, or redegjorde. Det har i det 

senere vært et følt behov blant flere at NSF bør se på strukturen for behandling av 

disiplinærsaker. Et aktuelt alternativ kan være å ha et frittstående domsutvalg + et appellutvalg 

for ankesaker, slik f.eks. NIF har. Styret vedtok å nedsette et utvalg for å utrede NSFs 

saksbehandlingsformat i klagesaker, herunder å vurdere om det vil være hensiktsmessig for NSF 

å opprette et domsutvalg og evt også et appellutvalg, samt hvilke oppgaver disse organene bør 

ha. Utvalget bør også se på RUs oppgaver i tilknytning til saksbehandling av disiplinærsaker, og 

ta stilling til hvordan dette bør være i fremtiden, herunder om RU kan være egnet til å overta en 

slik domsutvalgsrolle, og i så fall hva dette krever av endringer i NSFs regelverk for RU. Når 

utvalgets tilbakemelding foreligger, planlegger Sentralstyret å gjennomføre en høring med 

deltagelse av relevante instanser, og deretter, hvis fortsatt relevant, fremme forslag om et 

eventuelt nytt oppsett, for behandling på NSFs Kongress. Styret ba president, visepresident og 

generalsekretær om å samarbeide om å utpeke utvalgets leder og øvrige medlemmer, og 

igangsette arbeidet.  

33.2 Kvinnerekrutteringsutvalget – arbeid med gjennomføring av tiltak: utsatt til et kommende 

møte 

33.3 Nettspiller-rekruttering: Geir viste til utsendt sakspapir, og redegjorde. Det er svært mange 

aktive nettspillere i Norge – sannsynligvis godt over 100 ganger så mange som NSF har 

medlemmer (dvs over 400.000). Det er naturlig å evaluere hva NSF kan gjøres for å agere mer 

aktivt ifht denne delen av sjakklivet i Norge, jfr NSFs rolle ifht lovenes § 1. Styret vedtok etter 

en diskusjon å utrede mulighetene ifht nettsjakkspillere, og ba president og generalsekretær 

sammen nedsette et utvalg som skal jobbe med dette i overensstemmelsen med notat fra Geir 

Nesheim til Sentralstyret av 3.4.18 om saksområdet. 

33.4 Dommerutdanning i Norge – innstilling fra Milvang-utvalget: Innstillingen foreligger nå, 

herunder en grundig gjennomgang av nåværende norsk og internasjonal dommertittelstruktur, og 

forslag om ny struktur, samt oppdatering av dommerreglementet. Kjøreplanen fremover er å 

gjennomgå forslaget på Dommer- og Turneringsledersaminaret i Oslo 20.4.18, og så behandle 

saken endelig i styremøte 23.5. 

 

Sak 34 Reglementssaker 
34.1 Saker fremmet av Henrik Sjøl 

34.1.1 Kvalitetsberegning Seriesjakken: Henriks forslag til endring ble diskutert, og vedtatt 

utsendt på en minihøring med noen justeringer (gensek og turneringssjef vil iverksette denne).  

Iverksettes deretter fra kommende sesong 2018/19. Henrik og Sjakkontoret samarbeider om 

oppdatering av regelverket, inkl relevant informasjon.  

34.1.2 Betenkningstid Åpne NM Hurtigsjakk: Forslaget om å endre fra 20 min + 10 sek til 15 

min + 10 sek ble vedtatt. Sjakkkontoret sørger for oppdatering av regelverket. Iverksettes fra 

neste utgave av mesterskapet.  

34.2 Saker fremmet av Otto Milvang 

34.2.1 Endring i regler for gruppeinndeling v rundeoppsett NM Klubblag: Vedtatt. Det tas sikte 

på å benytte nytt regelverk allerede i NM for Klubblag i Bergen i mai. Otto og Sjakkontoret 

samarbeider om oppdatering av regelverket, inkl informasjon. 

34.2.2 Endring i regelverk for betenkningstid i NM Klubblag, Åpne NM, SerieSjakken: Vedtatt 

for NM Klubblag og Åpne NM. Sjakkkontoret sørger for oppdatering av regelverket. Iverksettes 

fra neste utgave av mesterskapene. Seriesjakkforslaget sendes ut på mini-høring.   

34.2.3 Endring i regelverk for betenkningstid i Nord-Norsk Mesterskap for lag: Det ble besluttet 

at forslaget skulle sendes på høring blant relevante personer i det nord-norske sjakkmiljøet for å 

sikre at lokale forhold er ivaretatt, før forslaget evt fremmes for Sentralstyret på nytt. 

Sjakkontoret sørger for gjennomføring av høringen.   
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Sak 35 Turneringer, Arrangementer mv 

35.1 EM Sr, Drammen: Geir viste til utsendt notat og redegjorde. Det var blitt avholdt 

planleggingsmøte med Konnerud i påsken. Det vil bli gjennomført ekstra markedsføring av 

turneringen medio april 2018, med sikte på å oppnå 150 deltakere som planlagt. Geir Nesheim 

vil fungere som «Tournament Director», jfr ECUs regelverk.Dommervervene vil bli tildelt i 

samarbeid med RU og ECU. Styret tok orienteringen til etterretning.  

35.2 Nordisk Mesterskap i Norge i 2019: Geir viste til utsendt notat. Mesterskapene planlegges 

arrangert i Oslo 24-30/6. Det vil nå bli gått en runde med OSS for å bli enige om forhold i 

tilknytning til deres planlagte årlige turnering i samme periode som oppfølger av Sveins 

Minneturnering-serien på 10 utgaver frem til 2017. 

35.3 Turneringssøknader: Mange turneringer fremover har søknadsfrist 1.5.18. Det er laget 

oppslag om dette på sjakk.no. Styret vil få aktuelle søknader til behandling i møte 23.3.18.  

35.4 Opsjon Landsturneringen 2020: Hell SK har bekreftet at de vedstår seg opsjonen tildelt i 

2017. Det er foreløpig ingen søknader om opsjon for 2021 eller 2022.  

35.5 Uttakskriterier NSF Åpen Klasse: Styret tok til etterretning en skriftlig redegjørelse om 

dette fra Ellen Hagesæter, leder av uttaksutvalget. Info om nominering til eliteklassen i NM vil 

bli lagt ut på sjakk.no med det første. Sjakkontoret og Utvalget samarbeider om dette. Ida 

Landsverk i Uttaksutvalget for Kvinner følger opp synkronisering med dette utvalget i tilbørlig 

grad.  

35.6 Internasjonale mesterskap i Norge: Det forelå et notat som redegjorde for behovet for å 

sikre nødvendig innflytelse for NSF ved ulike initiativ for å få lagt FIDE, ECU og Nordisk 

Sjakkforbunds mesterskap til Norge. Styre sa seg etter en diskusjon enig i at slike internasjonale 

sjakkmesterskap i Norge skal arrangeres av Norges Sjakkforbund, og at søknader til aktuell 

rettighetshaver (FIDE, ECU, Nordisk Sjakkforbund) om å få lagt mesterskapet hit skal sendes av 

NSF. NSF avtaler fra gang til gang hvem forbundet samarbeider med om det aktuelle 

mesterskapet, og vilkårene for dette samarbeidet. Unntak fra disse bestemmelser kan bare 

godkjennes av NSFs Sentralstyre. Forslagsstiller ble bedt om å foreta visse redigeringsmessige 

opprettinger og avstemme disse med president før offentliggjøring.  

35.7 Henvendelse fra aktører i Bergen om internasjonale mesterskap i Norge i 2020-21-22: 

Morten og Geir viste til utsendt materiale, og orienterte. Det er 4 aktuelle turneringer, herunder 

EM for Ungdom i 2022. USF har allerede vedtatt å støtte initiativet. Styret vedtok et forslag til 

fremdrift der gensek NSF/USF avholder et møte med initiativtakerne i april (berammet til 

13.4.18), og kommer tilbake til styret med en oppdatering innen søknader for to mesterskap i 

2020 (European School Championship og European Youth R&B Ch.ship) må sendes per 1.5.18. 

Deretter i mai diskuterer NSF og USF relevant rollefordeling seg i mellom, før man tar et felles 

møte med Bergensmiljøet (Søråshøgda ogHaukås) i juni 2018 om fremdriften for søknadene for 

2021 og 2022. Styret diskuterte kort nivået på hotellpriser i det mottatte materialet, og uttrykte en 

viss bekymring ifht dette. Dette vil bli fulgt opp i det videre arbeidet.  

         

Sak 36 Rapporter 

36.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport med foreløpig regnskap per 31.3.18, og 

gjennomgikk de viktigste punktene. NSF ligger fortsatt an til å levere et driftsresultat for hele 

2018 i tråd med revidert budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.  

36.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste at NSF hadde 2.983 medlemmer per 

15.3.18, + 3 % ifht samme periode i 2017. NSF har fått 5 nye klubber så langt i 2018. Styret tok 

orienteringen til etterretning.  
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36.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte bl.a.at Sjakkontoret for tiden er inne 

i en ny hektisk fase. To fratredelser (Gressli per 31.5.18 og Tangelder per 31.3.18) fører til 

merarbeid med rekruttering. Gledelig nok er det mange gode søknader til Gresslis stilling, som 

alt er utlyst. Det meste forløper for øvrig etter planene og uten vesentlige forsinkelser. Styret tok 

orientering til etterretning.   

23.4 SkoleSjakken: Styret hadde fått tilsendt en 24 siders sluttrapport for prosjektet i 2015-18.  I 

mars kom meldingen om at SBS DNB hadde bevilget ytterligere 5 mkr til en videreføring av 

prosjektet frem til ut 2020, noe som er meget gledelig. Der er videre gjennomført et 

prøveprosjekt for Sjakk5ern i Trøndelag i inneværende skoleår, med kommunemesterskap 8 

steder i mars, og så et fylkesmesterskap i Trondheim 14. april 2018. Responsen har vært 

overveldende, med 116 5-klasser med ca 2.000 elever i 30 kommuner som deltakere, hvorav ca. 

700 på kommunefinalene. Geir redegjorde også for planer for et prøveprosjekt med lagkamper 

på nett for grunnskoler skoleåret 2018/19, antagelig i Møre & Romsdal. Sverige har hatt stor 

suksess med dette, og software er tilgjengelig derfra som del av SkoleSjakken-avtalen. Styret 

uttrykte honnør for arbeidet, herunder søknadsarbeidet vs Sparebankstiftelsen, og tok for øvrig 

orienteringene til etterretning.     

 

Sak 37 Eventuelt 

37.1 Søknader om økonomisk støtte: Styret drøftet på prinsipielt grunnlag muligheten for å støtte 

ulike sjakk-initiativ økonomisk, og konkluderte med at aktører bak slike søknader må henvises 

til å søke inndekning og støtte fra brukere (skoler, kursdeltakere e.a.), og fra lokale 

myndigheter/støtteordninger, da det ikke er frie midler sentralt i norsk sjakk til dette.  

37.2 ELO-avgift: Det forelå et notat fra Øistein Yggeseth, leder av ELO-komiteen, der det ble 

redegjort for problemene med arrangører som er sene med å sende FIDE-rapporter innen 

fristene. Styret vedtok et forslag fra Yggeseth om å innføre et gebyr på 50 % påslag under gitte 

omstendigheter, og også en gebyr på kr 1.500 på toppen dersom det ender med at NSF selv må 

lage rapporten og få levert den innen 30 dagers fristen. Administrasjonen ble bedt om å ta saken 

videre, herunder å informerer om disse endringene på tilbørlig måte.  

37.2.1 Ny FIDE Rating Officer: Styret tiltrådte et forslag om at Liv Mette Harboe ved 

Sjakkontoret overtar som Fide Rating Officer for Norge når Øistein Yggeseth trer tilbake fra 

dette vervet per 1.1.19. Perioden frem til da vil bli brukt til planlegging av endringen.  

37.3 Valgkomite: Styret ba president og visepresident frem til styremøtet 23.5.18 jobbe med å ta 

frem forslag til ny valgkomite til kongressen i juli. 

37.3 Neste styremøte: onsdag 23.5.18 kl 17 på Sjakkontoret.  

  

  

 

 


