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PRESSEMELDING 

 

 

Norges Sjakkforbund fattet 23.05.18 dom i klagesak mot sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen. 

Grunnet gjentatte brudd på FIDEs lover for sjakk etter blant annet bruk av ulovlige 

hjelpemidler ekskluderes Stein Tholo Bjørnsen som medlem i Norges Sjakkforbund. 

  

En eksklusjon fra forbundet betyr at man ikke kan delta i NSFs turneringer eller øvrige 

aktiviteter knyttet til medlemskap i NSF. Dette omfatter også medlemskap i alle landets 

sjakklubber.  

 

– Vi har nulltoleranse når det kommer til juks og er opptatt av at alle våre medlemmer skal 

spille etter gjeldende reglement, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten L Madsen. 

 

Han mener dette er en trist, men samtidig viktig sak som har satt verdiene til norsk sjakk i 

fokus.  

 

Historikk 

 

Stein Tholo Bjørnsen ble i 2016 dømt til to års utestengelse grunnet bruk av ulovlige 

hjelpemidler. I januar 2018 var utestengelsesperioden over. I mars 2018 mottok NSF en 

varselmelding om mulig alvorlig regelbrudd begått av Bjørnsen under en sjakkturnering i 

Horten.  

 

På bakgrunn av dette åpnet NSFs Sentralstyre en ny sak mot Stein Tholo Bjørnsen og fattet 

vedtak om midlertidig suspensjon frem til saken var ferdigbehandlet.  

 

På et styremøte 23.05.18 vedtok et enstemmig sentralstyre å ekskludere Bjørnsen som 

medlem i Norges Sjakkforbund.  

 

Dommen er rettskraftig så snart en eventuell ankeprosess er gjennomført, eller dersom saken 

ikke ankes innen 4 ukers fristen for dette. Inntil da er Bjørnsen fortsatt suspendert ihht vedtak 

av 23.3.18. 

 

 

 

 

 

Alle henvendelser til NSF i saken kan rettes til:  

President Morten L Madsen, 930 27 629 

 

http://www.sjakk.no/


Vedlegg til Pressemelding fra Norges Sjakkforbund 24.05.18 

 

Styrevedtak i Norges Sjakkforbund 23.05.18 

1. Sakens formelle bakgrunn 

 
1.1 Klage til NSF 

Norges Sjakkforbund (NSF) mottok i mars 2018 en skriftlig klage rettet mot Stein Tholo Bjørnsen 

(STB), medlem i Horten Sjakklubb. Avsender var Horten Sjakklubb v/leder. 

Klagen omfatter mulige regelbrudd under 4. runde av klubbmesterskapet. Det fremkommer påstander 

om at STB benyttet seg av ulovlige hjelpemidler under et parti i klubbmesterskapet 21.03.18, og at 

dette var blitt avslørt under partiet. 

NSF mottok også i mars 2018 en bekymringsmelding fra Rokaden Sjakklubb. 

Sentralstyret behandlet saken i sitt møte 23.03.18, og vedtok at STB midlertidig skulle suspenderes. 

Det ble deretter nedsatt et utvalg med oppgave å foreta en forsvarlig saksgjennomgang, innhente 

nødvendig informasjon fra parter, vitner og eventuelt andre berørte eller involverte, samt avgi en 

innstilling i saken. 

Horten Sjakklubb vedtok også en umiddelbar suspensjon av STB, og har senere i vår vedtatt å 

ekskludere STB fra klubben. 

2. Sakens materielle bakgrunn 

2.1     Historikk – Bjørnsen I    

Sentralstyret mottok flere klager rettet mot STB i 2015/2016. Felle for disse klagene var en mistanke 

om at han jukset gjennom bruk at teknologiske hjelpemidler under gjennomføringen av sine 

sjakkpartier.  

På denne bakgrunn vedtok Sentralstyret i sitt møte 20.01.16 en midlertidig suspensjon mens saken ble 

utredet, og frem til endelig vedtak ble fattet. 

Sentralstyret behandlet deretter saken påny 23.04.16, og fattet følgende vedtak: 

«Stein Tholo Bjørnsen mister retten til å delta i alle turneringer arrangert av noen del av NSF 

i en periode på 2 år, gjeldende fra 4. januar 2016, jfr. Disiplinærreglementets § 5.a. Bjørnsen 

fratas også retten til å ha tillitsverv i noen del av NSF i samme periode, jfr. 

Disiplinærreglementets § 5 c. 

Alle partier spilt i perioden 3. juli 2015 til 3. januar 2016 skal dømmes til tap og 

turneringsresultater skal justeres etter dette. Dommen meddeles FIDE og norsk ratingkomite, 

hvor man ber om at ratingrapportering for den gjeldende periode justeres.»  

STB anket denne avgjørelsen til NSFs Reglementsutvalg (RU) som i sitt vedtak 08.09.16 opprettholdt 

dommen fra Sentralstyret. 

2.2 STB – Sjakklig aktivitet 2018 

Etter utløpet av suspensjonstiden 04.01.18 ble STB igjen aktiv som sjakkspiller gjennom deltagelsen i 

klubbmesterskapet i Horten Sjakklubb og i Rokaden Sjakklubb. Han har i 2018 fullført 6 partier og 

vunnet samtlige. 



Gjennom den omfattende testen av STB som ble gjennomført i forbindelse med sak 1, var 

konklusjonen fra testutvalget  

«Vi vurderer det også som svært usannsynlig at STB har en spillestyrke høyere enn 1000 i 

rating.» 

Disse nye resultatene fra STBs side i 2018 vakte oppsikt i sjakkmiljøet, og det ble diskutert om dette 

var mulig. Bl.a. hadde han vunnet partiet mot Horten Sjakklubbs antatt sterkeste spiller på ca. 2000 i 

rating. 

2.3     Klubbmesterskapet Horten Sjakklubb 2018 4. runde – Bjørnsen II 

I denne runden skjedde det en episode med etterfølgende utvikling. STB møtte en ni år gammel 

kvinnelig sjakkspiller. Under partiet oppstod det konkret mistanke om at STB benyttet seg av 

elektroniske hjelpemidler; bl.a. foretok jentas far, opptak med kamera av det han oppfattet som 

mistenkelig oppførsel. 

Han varslet deretter et klubbmedlem, og sammen ble de enige om å melde fra til turneringsleder. De 

nærmere omstendigheter om det som deretter skjedde er nøye beskrevet i eget saksmateriale, inkludert 

både lydopptak og billedmateriale.  

STB har avgitt skriftlig forklaringer hvor det også er inntatt et avisintervju fra lokalavisen 

Gjengangeren hvor han fremlegger sitt syn på det som skjedde. 

2.4 Bevisvurderingen 

Vitneerklæringene sammen med lyd- og bildematerialet dokumenterer utover enhver rimelig tvil at 

STB har benyttet seg av ulovlige hjelpemidler under partiet i Horten. Materialet viser helt tydelig at 

han har en øreplugg teipet fast i hånden. Dette bekreftes også av de innhentede vitneerklæringene. 

Vitner registrerte også at STB til stadighet førte sin venstre hånd opp mot munnen og at han 

tilsynelatende kommuniserte inn mot hånden. 

Når turneringsleder grep inn og ba om å få sjekke hånden, foretok STB en manøver hvor han fjernet 

øreproppen før han strakte frem hendene for vise at han ikke hadde noe der. Denne manøver fremsto 

som et åpenbart forsøk på å skjule øreproppen. 

Forklaringene som er gitt av STB fremstår overhodet ikke som troverdige. Han hevder at han uten 

noen spesiell hensikt tar øreproppen inn i hånden etter at det er spilt 7-8 trekk. Motstander tar da en 

lengre pause og STB blir sittende å «fikle» med ørepropp. Av det fremlagte video- og bildematerialet 

fremgår det imidlertid at STB allerede etter 4 trekk har øreproppen teipet fast i venstre hånd. 

Videre hevder STB at øreproppen uansett var verdiløs fordi han ikke hadde telefon i nærheten. 

Sentralstyret finner ikke å kunne legge vekt på dette utsagnet. 

2.5 Sentralstyrets konklusjon 

Sentralstyrets konklusjon er som følger: 

1) Det anses bevist utover enhver rimelig tvil at STB benyttet seg av ulovlig elektronisk 

bistand under gjennomføringen av parti 4 i Hortens klubbmesterskap. Det fremlagte 

materialet levner ingen tvil om dette forholdet.  

2) Styret finner ikke STBs forklaringer om hva som skjedde under 4. runden av 

klubbmesterskapet i Horten Sjakklubb, troverdige. 

3) Styret legger til grunn at STB har benyttet ulovlige hjelpemidler i alle de partiene som han 

har spilt i 2018. 

 



 

3. Straffeutmåling  

 
3.1 NSFs disiplinærreglement 

Det er NSFs disiplinærreglement inneholder mulige straffereaksjoner når det foreligger brudd på 

reglementets bestemmelser. Styret legger til grunn at følgende bestemmelser i reglementet må danne 

grunnlag for en eventuell reaksjon mot STB:  

A. Suspensjon 
I graverende tilfeller kan NSF ilegge suspensjon eller eksklusjon. Suspensjon kan ilegges 

for en periode på inntil 3 – tre – år.  

B. Eksklusjon 
Eksklusjon av et medlem kan idømmes i særskilt grove saker. Den ekskluderte kan anke 

avgjørelsen inn for RU. Dersom RU, etter ankebehandling, velger å opprettholde 

eksklusjonsdommen trer denne i kraft omgående. Den idømte har dog rett til å anke 

eksklusjonsdommen inn for Norges Sjakkforbunds kongress og kreve den opphevet. 

Frem til eventuell kongressbehandling står eksklusjonsvedtaket ved lag. 

3.2 Reaksjonsform – varighet og omfang 

På bakgrunn av konklusjonen om brudd på disiplinærreglementet feller Sentralstyret følgende dom: 

 

Stein Tholo Bjørnsen ekskluderes som medlem i Norges Sjakkforbund  

 

Samtidig slettes STB fra ratinglisten og samtlige innrapporterte partier dømmes han til tap. 

Dommen er rettskraftig så snart en eventuell ankeprosess er gjennomført, eller dersom det ikke 

foreligger anke ved ankefristens utløp om 4 uker. Inntil da er Bjørnsen fortsatt suspendert ihht vedtak 

av 23.03.18.    

 

 

Oslo, 23. mai 2018 

 

For NSF Sentrastyre 

 

 

Morten L. Madsen 

President 

 


