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Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2009 

TIL NORGES SJAKKFORBUNDS  

KLUBBER OG KRETSER 

I henhold til Norges Sjakkforbunds lover §§ 9 og 10 framlegges følgende forslag 

til  

DAGSORDEN VED NSFs 88. KOGRESS: 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

3.  Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet 

4. Valg av dirigent 

5.  Årsberetning 

6. Regnskaper 

7. Innkomne forslag: 

 1. Endring av NSFs Turneringsreglement, del A, punkt 10, 3. avsnitt 

 2. Endring av NSFs Turneringsreglement, del B, punkt 3 e, f, g og h 

 3. Endring i NSFs lover § 13, 2. og 3. avsnitt 

 4. Forslag til om redusert kontingent for nye medlemmer 

 5. Endringer av statuetter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 1, 4 og 5 

 6. Endringer av statuetter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 3 

 7. Endringer av reglementet for seriesjakken punkt 6.1 

 8. Endring av reglement for seriesjakken punkt 3.1 

8. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 

9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 

 Landsturneringen 2011. Søknad fra SK 1911. 

 Landsturneringen 2012. Søknad om opsjon for Caissa SK. 

10. Valg: Sentralstyre med 8 medlemmer. Ytterlige fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett medlem for tre 

år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget. Valg av leder og to medlemmer og ett 

varamedlem til styret i Nordnorsk Sjakkungdoms fond. Valgkomité bestående av formann og to 

medlemmer. 

 

Oslo 3. juni 2009 

Norges Sjakkforbund 

 

Jøran Aulin-Jansson/s         Dag Danielsen/s 

President           Generalsekretær  
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Innkomne forslag 

1. Endring av NSFs Turneringsreglement, del A, punkt 10, 3. avsnitt 

Forslag: 

Jeg foreslår endring til disse nye aldersgrensene for yngre aldersklasser i Norges Sjakkforbund, i punkt 

10, 3. avsnitt, i Turneringsreglement for NSF, alminnelig del: 

 

JUNIOR: Spillere som ikke er fylt 18 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 

LILLEPUTT: Spillere som ikke er fylt 14 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 

MINIPUTT: Spillere som ikke er fylt 10 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 

 

Dette er endring fra henholdsvis 20, 13 og 11 års aldersgrense for disse tre klassene i nåværende turne-

ringsreglement, mens jeg foreslår å la Kadettklassen utgå. Ingen endring for seniorklassen. 

 

Begrunnelse for forslag 1: 

Juniorklassen ble innført med 20 års aldersgrense i 1951. Svært mye har skjedd med styrken til unge 

sjakkspillere siden da. I dag virker det unaturlig at 19- og 20-åringer skal være juniorer i sjakk.  

Flere land har endret til 18-årsgrense, og situasjonen er nå overmoden for en slik endring i alle land tross 

den naturlige tregheten med å endre slike rammer. 

Et aldersspenn fra 14 til 18 år i stedet for dagens 16 til 20 år vil gi juniorklassen en kjærkommen revitali-

sering og prestisjeøkning med spillerne som i dagens virkelighet er å oppleve som juniorer i sjakk. Nå er 

det i unødvendig grad slik at spillere ”går ned” i juniorklassen fra eliteklassen eller mesterklassen for å 

forsøke ”ta med seg” en juniormestertittel. 

 

Alderstrinnene for de aldersbestemte yngre klassene bør være vitale og vide nok til at de i praksis kan 

samle en bred nok deltagelse til at de to eldste i Landsturneringen deles i Junior A og B og Lilleputt A og 

B. Med nåværende aldersgrenser i Juniorklassen, fra 16 til 20 år, har vi på mange år ikke oppnådd grunn-

lag for å dele i Junior A og B slik reglementet legger opp til.  

Ved å senke aldersgrensen for Miniputt fra 11 til 10 år kommer vi den sterke økningen av helt unge sjakk-

spillere i møte, uten å innføre en egen Mikroputtklasse under 9 år som Ungdommens Sjakkforbund har 

begynt med i Barnas Grand Prix. 

 

Sentralstyrets syn på forslaget: Styret støtter intensjonen i forslaget, men føler at aldersspennet blir for 

stort ved å fjerne kadettklassen. Styret foreslår i stedet å dele/endre aldersgrensene til 

Junior (spillere som fyller 18 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

Kadett (spillere som fyller 15 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

Lilleputt (spillere som fyller 12 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

Miniputt (spillere som fyller 10 i løpet av kalenderåret eller yngre) 

 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 

(Fra Øystein Brekke) 
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2. Endring av NSFs Turneringsreglement, del B, punkt 3 e, f, g og h 

Forslag: 

Jeg foreslår følgende endringer under punkt 3 i Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen: 

 

3e. (JUNIORKLASSEN:) Ny ratinggrense: ”…og ”Junior B” som er stengt for spillere med rating 1400 og 

høyere.” (endring fra nåværende ratinggrense 1500) 

3f. LILLEPUTTKLASSEN: Denne deles i to grupper ”Lilleputt A” som er åpen for alle som holder alders-

grensen, og ”Lilleputt B” som er stengt for spillere med rating 1000 og høyere. Hvis en av gruppene har 

færre enn 10 påmeldte, skal de slås sammen, Vinneren av Lilleputt A får tittelen Lilleputtnorgesmester og 

innehar tittelen fram til neste Landsturnering  

3g. MINIPUTTKLASSEN (osv) (som nåværende punkt 3h). 

(Nåværende punkt om Kadettklassen utgår.) 

 

Begrunnelse for forslag : 

Mens vi i dag har sju nivådelte klasser (fra elite til klasse 5) i voksenklassene mellom 20 og 60 år og to 

nivådelte klasser i senior over 60 år, er alle spillere inntil 14 år samlet i én nivåmessig klasse.  

Dette fungerer i praksis uheldig, i alle fall i lilleputtklassen for spillere 12 og 13 år og i forhold til de eldste 

miniputtene på 11 år. Særlig på disse aldertrinnene utvikler det seg et veldig stort spenn i spillestyrke fra 

det vi kanskje kan kalle ratingnivå omlag 100 til faktisk rating omlag 1900. Det bør ikke overraske oss 

med en slik virkelighet at barnesjakken i Norge opplever et svært stort frafall av spillere i disse alders-

gruppene og at dette frafallet har økt i de siste årene med økende sportslige satsing og ditto nivå hos fle-

re så unge spillere.  

 

En cirka halvering av ratingspranget gjennom deling av lilleputtklassen i Landsturneringen vil gjøre noe 

positivt både for frafallsproblemet og for antall lilleputtmedlemmer i Norges Sjakkforbund. Det er riktig at 

vi (mest Ungdommens Sjakkforbund) mister en enda større andel medlemmer allerede i 8-10-årsalderen, 

men dette har i hovedsak andre årsaker som reglementet for Landsturneringen kan bidra lite i forhold til. 

 

Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret støtter ikke forslaget. 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 

(Fra Øystein Brekke) 
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3. Endring av NSFs lover § 13, 2. og 3. avsnitt 

Forslag: 

Forslag til endring i paragraf 13 i NSFs lover, til følgende nye ordlyd for andre og tredje avsnitt: 

 

”For klubbmedlemmer som ikke er fylt 18 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, inn-

kreves en særskilt, redusert juniorkontingent. 

 

For klubbmedlemmer som ikke er fylt 14 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkre-

ves en særskilt, redusert lilleputtkontingent.” 

 

Begrunnelse for forslag : 

Forslaget til endring er konsekvensen av mitt forslag 1 og krever dermed ingen særskilt begrunnelse. 

 

Sentralstyrets syn på forslaget:  

Forslaget støttes så lenge det er konsistent med resultatet av forslag 1 

 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 

(Fra Øystein Brekke) 

4. Forslag til redusert kontingent for nye medlemmer 

Saken:  

I Trondheimstudentenes Sjakklubb merker vi at terskelen for å melde seg inn som ny og uerfaren sjakk-

spiller er høy som følge av forbundskontingenten. Kontingenten kan oppleves som urimelig høy for én/éi 

som har lyst til å prøve å finne ut om organisert sjakk er noe han/ho vil drive med på fritida. 

Bridgeforbundet har en smidigere modell her, som kanskje NSF kan adoptere: førsteårsmedlemmer beta-

ler bare 50 kroner i forbundskontingent og kan dermed prøve ut sin nye fritidssyssel uten å måtte kikke to 

ganger i lommeboka først. 

 

Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret liker forslaget og ønsker halv pris av eksisterende kontingent 

for første innmelding for nye medlemmer. 

 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 

(Fra Håkon Haugsrud) 
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5. Endring av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond pkt 1, 4 og 5 

Forslag:  

Følgende endringer i statuttene som er gjengitt nedenfor: 

1. Foreslår at stjerne etter kr.35000 fjernes i pkt. 1 i statuttene. 

2. Foreslår at ” I løpet av januar skal fondsstyret gis beskjed om foregående års avkastning som blir 

til disposisjon i inneværende år” tas ut av pkt. 4 i statutter.  

3. Hele pkt. 5 ”Evt. ubenyttet del av et års avkastning skal tillegges fondets grunnkapital” strykes i 

sin helhet og erstattes med: Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr. 8000 årlig av fondet. 

Statutter (nåværende ordlyd): 

1. Fondets urørlige grunnkapital er kr. 35.000*, tilsvarende Nord-Norges Sjakkforbunds midler etter 

nedleggelsen i 1987.  

2. Fondets formål er å bidra til nivåheving for nordnorske juniorspillere, gjennom økonomisk støtte til 

følgende formål: Representasjon på internasjonalt nivå, deltagelse i USFs satsningsgrupper/

uttagningsturneringer og eventuelt andre formål som fondsstyret finner å ville støtte.  

3. Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer pluss varamedlem. Fondsstyret vel-

ges av NSFs kongress, med funksjonstid ett år. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i 

hver sin av de tre nordnorske kretsene.  

4. Norges Sjakkforbund gis fullmakt til å plassere fondet på den best tjenlige måte med tanke på høy 

avkastning og sikkerhet. I løpet av januar skal fondsstyret gis beskjed om foregående års avkast-

ning som blir til disposisjon i inneværende år. Søknader sendes NSF innen de frister som fondssty-

ret fastsetter. NSF foretar utbetalinger etter anvisning av fondsstyret, og etter at deltagelse har fun-

net sted.  

5. Evt. ubenyttet del av et års avkastning skal tillegges fondets grunnkapital.  

6. Det skal hvert år framlegges regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress. Regnskapet 

revideres av forbundets revisorer.  

7. Endring av statuttene kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds kongress. Bare delegater med ho-

vedmedlemskap i nordnorske klubber kan stemme, og endringsvedtak må fattes med 3/4 flertall 

blant disse. 

Sentralstyrets syn på forslaget: Styret stiller seg nøytrale. 

 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 

(Fra fondsstyret) 
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6. Endring av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond pkt 3 

Punkt 3 i statuttene for Nordnorsk sjakkungdoms fond lyder slik: 

”Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer pluss varamedlem. Fondsstyret velges av 

NSFs kongress, med funksjonstid ett år. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de 

tre nordnorske kretsene.” 

Punkt 3 foreslås endret til:  

”Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer. Fondsstyret velges av NSFs kongress, 

med funksjonstid på tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er lederen 

på valg. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske kretsene.” 

Begrunnelse: 

Det er i dag en uforholdsmessig stor oppgave for valgkomiteen å finne medlemmer til dette fondsstyret. 

Fondet er temmelig lite (pr 31/12-07 var fondets samlede beholdning 72.320 kroner), og det fattes sjelden 

vedtak om bevilgninger. Likevel er det vanskelig å få folk til å påta seg verv. På denne bakgrunn foreslås 

det å fjerne varamedlemmet, samt å utvide funksjonstiden for medlemmene i fondsstyret fra ett til tre år. 

Dette vil gjøre valgkomiteens oppgave betydelig enklere; samtidig som fondet fortsatt vil ha et styre med 

representanter fra de tre nordligste kretsene. 

Sentralstyrets syn på forslaget: Styret støtter forslaget, men ønsker at ledervervet går på rundgang mel-

lom kretsene. 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 

(Fra valgkomiteen) 

7. Endring av reglement for seriesjakken pkt 6.1 

(Fra Tarjei Joten Svensen) 

Følgende setning endres i 6. Bruk av spillere 6.1 (b) 

b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover § 13 i det kalenderår 

der seriesjakksyklusen begynte. Punkt 6.2-6.5 og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 2/3 av spillerne 

på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. 

Endres til:   b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover § 13 i det 

kalenderår der seriesjakksyklusen begynte. Punkt 6.2-6.5 og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 1/2 

av spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. 

Grunn: Flere norske lag har de siste årene hentet inn utenlandske elitespillere, noe som etter mitt syn 

har bidratt til en klar heving av nivået. Det bør i utgangspunktet ikke være noe i veien for at lag som øns-

ker å styrke eget lag med flere utenlandske spillere skal få gjøre dette, da dette bidrar til å øke nivået i 

norsk sjakk og samtidig hever nappsjansene til norske elite- og juniorspillere. Aller helst burde bestem-

melsen om et maks antall utenlandske spillere fjernes helt, men for å få en forsiktig overgang, foreslås 

det å øke maksantallet gradvis. 

Sentralstyrets syn på forslaget: styret ser ikke dette som en Kongressak, og foreslår at saken oversendes 

Sentralstyret. 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 
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8. Endring av reglement for seriesjakken pkt 3.1 

(Fra Bernt Kirkebø og Leif Jacobsen, Strømmen SK) 

I seriesjakkens 3. og 4. divisjon settes betenkningstiden til 1 time 30 minutter på 40 trekk, deretter 30 mi-

nutter på resten av partiet. 

Sentralstyrets syn på forslaget: styret ser ikke dette som en Kongressak, og foreslår at saken oversendes 

Sentralstyret. 

RUs kommentar: RU har ingen kommentarer til forslaget. 
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Norges Sjakkforbunds budsjett 

  

Budsjett-

forslag 

Revidert 

budsjett Budsjett Regnskap Budsjett  

INNTEKTER 2010 2009 2009 2008 2008  

Forbundskontingent 800 000 780 000 800 000 776 272 800 000 1 

ELO-avgift (netto) 135 000 135 000 135 000 128 712 135 000  

NM-avgifter  70 000 70 000 60 000 59 400 60 000  

NGP 0 0 0 7 600 0 2 

NM-lag/seriesjakk (netto) 10 000 25 000 10 000 120 117 0 2 

Sjakktuelt  0 3 000 0 3 000  

Andre inntekter, ink. MVA-
kompensasjon 100 000 65 000 70 000 71 602 75 000 3 

Salgsinntekter 20 000 25 000 35 000 26 750 35 000  

Utleie av Generalsekretær 0 0 230 000 111 510 200 000  

Sponsormidler 400 000 379 000 350 000 125 000 75 000 4 

Sum driftsinntekter 1 535 000 1 479 000 1 693 000 1 426 963 1 383 000  

KOSTNADER            

Personalutgifter 640 000 640 000 640 000 674 529 620 000  

Kjøp av salgsvarer 15 000 15 000 15 000 19 133 15 000  

Husleie (netto) 68 000 68 000 65 000 65 787 60 000 5 

Drift av hus inklusiv fyring  20 000 20 000 20 000 20 048 20 000 5 

Kontorutgifter 25 000 25 000 33 000 25 113 33 000 5 

Telefon 10 000 10 000 15 000 12 222 15 000 5 

Porto (ekskl. NSb) 10 000 10 000 15 000 7 027 15 000 6 

IT/Internettutvikling 10 000 10 000 25 000 9 488 10 000  

Kostnader tillitsvalgte 10 000 10 000 15 000 9 793 15 000  

NGP 25 000 25 000 25 000 0 25 000  

NM-lag/seriesjakk (netto) 0 0 50 000 0 50 000  

Norsk Sjakkblad (netto) 260 000 270 000 275 000 221 123 275 000 7 

Eliteutvalget 75 000 75 000 100 000 175 287 100 000 8 

Støtte NTG 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000  

Seniorutvalget 15 000 20 000 20 000 9 790 20 000  

Forsikringer 3 000 3 000 3 000 1 520 3 000  

Avgifter FIDE 30 000 30 000 30 000 21 714 30 000 9 

Nordisk Sjakkforb. 4 000 4 000 4 000 0 4 000  

Gaver og premier 5 000 5 000 10 000 3 368 10 000  

Diverse kostnader 15 000 15 000 25 000 25 322 40 000  

Avskrivninger  0 2 000 0 2 000 10 

Tap på krav 1 000 1 000 1 000 6 205 1 000 11 

Prosjekter 250 000 250 000 250 000 9 004 0  

Sum driftskostnader 1 511 000 1 526 000 1 658 000 1 336 473 1 383 000  

Driftsresultat 24 000 -47 000 35 000 90 490 0  

Finansposter            

Renteinntekter    15 237   

Avkastning fonds    -151 742   

Bevilgninger fra fonds    -30 000   

Renter og gebyrer    -1 244   

Netto finansposter       -167 750    

Årets resultat       -77 260    
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Vanlig medlemskap  400 

Junior    200 

Kadett    100 

Lilleputt    100 

Miniputt    100 

Kontingenter for 2010 

Kommentarer til budsjettet 

1 Budsjettet er basert på stabil medlemsmasse. 

2 Endringer i avsetninger i 2008 gav til dels store utslag det året.  

3 Momskompensasjon er usikker både i 2009 og 2010. 

4 Budsjetterer med BNbank-avtale gjeldende fra 2009, samt videreføring av eksisterende sponsoravtaler. 

5 Basert på avtale med USF om at kostnader ved sjakkontoret skal fordeles etter antall årsverk.  

6 Sjakkontoret arbeider kontinuerlig med å gå over til mest mulig elektronisk korrespondanse. 

7 Tas sikte på å videreføre NSb i nåværende form. 

8 Se eget budsjett.. 

9 
Flere og flere klubber ønsker FIDE-rating av turneringer. Det arbeides med systemer slik at disse kost-
nadene i større grad dekkes av arrangør. 

10 Etter opprydding av gamle krav vil det være mulig å minimere tap i fremtiden. 

11 Utgifter ifm å arrangere Bnbank lunsjakkturnering (tidl. Glitnir Blitz) som påhviler NSF iht avtalen. 
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POSISJON NAVN KLUBB GJENVALG/NY 

Sentralstyret       

President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg 

Vise president Ida Lahlum SK 1911 Gjenvalg 

Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg 

Turneringssjef Øistein Yggeseth Asker SK Gjenvalg 

Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg 

Styremedlem u/ portefølje Øivind Johansen Sarpsborg SK Gjenvalg 

Styremedlem u/ portefølje Carl Peter Kirkebø Oslo Vest Gjenvalg 

Styremedlem u/ portefølje Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg 

Revisorer       

Revisor Svein-Erik Bakken Follo SK Gjenvalg 

Revisor Vidar Taksrud Tempo Ny 

Vara revisor for Svein-Erik Bakken Ole Kristian Bjørnø Modum SK Gjenvalg 

Vara revisor for Vidar Taksrud Trond Gabrielsen Oslo Vest Ny 

Eliteutvalget       

Leder eliteutvalget (også se styret) Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Eirik Gullaksen Bergens SK Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Reppen Ellisiv Nordstrand Ny 

Reglementsutvalget       

Leder RU (for 3 år) Hans Olav Lahlum Porsgrunn SK Gjenvalg 

1.vara RU Henrik Sjøl Akademisk SK Gjenvalg 

2. vara RU Arne Tjølsen Bergens SK Gjenvalg 

Nordnorsk Sjakkungdoms fond       

Leder Nordnorsk Sjakkungdoms fond Øivind Malin Alta SK Gjenvalg 

Medlem Nordnorsk Sjakkungdoms Stein Jensen Harstad SK Gjenvalg 

Medlem Nordnorsk Sjakkungdoms Viktor Paulsen Hammerfest SK Ny 

Vara medlem Nordnorsk Sjakkung- Pål Røyset Tromsø SK Ny 

Arnold Eikrems minnefond       

Leder Arnold J. Eikrems minnefond (på Wenche Eikrem   Gjenvalg 

Medlem Arnold J. Eikrems minnefond Ole Christian Moen OSS Gjenvalg 

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen har bestått av Lars Breivik, Drammen SK (leder) og Bjarte Leer Salvesen, SOSS. Torstein 

Bae, SK 1911 trakk seg ved årsskiftet.  
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Referat fra NSFs 87. kongress 

1. Fullmakter ble godkjent for 36 personer. I tillegg 10 observatører. 

 

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Stjernen påpekte at deres forslag om seriesjakkreglement ikke var 

med selv om det var innsendt innen fristen. 

 

3. Som referenter ble valgt: Per Blikra og Henrik Sjøl. 

Til å undertegne referatet ble valgt: Leif Kverndal og Frode Høva. 

 

4. Som dirigent ble valgt Johs. Kjeken.  

 

5. Årsberetning. 

Dirigent Johs. Kjeken innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og 

nevnte spesielt Svein Johannesen, Åge Vestøl og mangeårig sjakkskribent og sjakkambassadør Knut 

Bøckman.  

 

Årsberetningen ble godkjent med følgende merknader: 

 

Internettversjon av årsberetningen. Sentralstyret ble oppfordret til at internettversjonen av årsberetningen 

blir lik den trykte versjonen (i år var det divergens i alle fall på side 3 der avsnittet om Sjakk-OL i Tromsø 

2014 manglet i internettversjonen på et tidspunkt). 

 

Seriesjakken. Forslaget fra Stjernen om å ikke redusere antall lag i 1. divisjon i Østlandsserien ble diskutert 

uten vedtak. Sentralstyret vurderer de ulike innspillene fra kongressmedlemmene og vedtar regelverket for 

seriesjakken. Sentralstyret evaluerer hele seriesjakksystemet høsten 2008 og legger fram forslag til kong-

ressen i 2009 etter en høringsrunde i forkant. 

 

Sportslig aktivitet. Det ble etterlyst hvor mange som deltok i de ulike norske mesterskapene som var listet 

opp. Oversikt over dette vil bli utarbeidet og lagt ved dette referatet. Arrangør av Landsturneringen i 2007 

var Hedmark sjakkrets /sjakkalliansen i Hedmark, ikke Hamar sjakkselskap alene. Moss 4 vant 4. divisjon i 

Østlandsserien, ikke Nordstrand 6. 

 

Internasjonale turneringer i Norge. Resultater fra Artic Chess Challenge manglet. Dette vil også bli vedlagt 

dette referatet. Kongressen ga honnør til arrangørene av de ulike turneringene og rettet spesielt en stor 

takk til Hans Olav Lahlum som arrangerer  

 

Internasjonale turneringer i utlandet. OSS og Askers deltagelse i Europeisk mesterskap for lag manglet. 

 

Jubileumsutvalget. Kongressen oppfordret til aktivitet i dette utvalget, og at de legger fram forslag til aktivi-

tet i jubileumsåret 2014 for kongressen i 2009. 

 

Sjakk-OL i Tromsø 2014. Presidenten opplyste om at han anser det som om det er gode muligheter for å få 

dette arrangementet, og at kandidaturet vil bli lagt fram under OL i Dresden i år. 

 

6. Regnskap 

Regnskapet ble godkjent uten rettinger. Økningen i debitorer skyldes utlagte kostnader for Sjakk-OL i 

Tromsø i 2014 som vil bli betalt når AS-et er etablert og fått sine tilskudd. 
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7. Forslag 

 

Framlegg til endring av ordlyd som gjelder kongressens valg til sentralstyret (foreslått av valgkomiteen, 

støttet av sentralstyret og RU) : 

 

Enstemmig vedtatt endret til:  

 

”Kongressen velger hvert år åtte medlemmer til sentralstyret: President, visepresident, kasserer, turnerings-

sjef, leder av eliteutvalget og tre styremedlemmer uten portefølje.” 

 

Trer i kraft fra og med kongressen i 2009. 

 

8. Budsjett 

Revidert budsjett for 2008 ble godkjent.  

 

Forbundskontingenten for 2009 ble vedtatt uendret slik: voksen kr 380, junior kr 190 og lilleputt/kadett kr 95. 

Direktemedlemskap kr 600. 

 

Kongressen vedtok foreslått budsjett for 2009 uten endringer. Presidenten opplyste at både revidert bud-

sjett 2008 og budsjett 2009 opererte med nøkterne inntektsanslag og pessimistiske utgiftsanslag og at han 

derfor regnet med et bedre resultat enn budsjettert. Noe som er mer i tråd med ambisjonen fra forrige kong-

ress om å øke egenkapitalen i forbundet. 

 

9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 

Det er ikke kommet søkere til landsturneringen i 2010, men sentralstyret er i dialog med aktuelle klubber. 

Sentralstyret fikk fullmakt av kongressen til å godkjenne søkere.  

 

Status er da: 

2009: Hordaland sjakkrets (i Bergen), vedtatt på kongressen i 2007. 

2010: sentralstyret får fullmakt til å godkjenne arrangør 

2011: opsjon for SK 1911, vedtatt på kongressen i 2007, bekreftet av SK 1911 på kongressen i 2008 

 

10. Ungdommens Sjakkforbund 

Kongressen ba om analyser over medlemsutviklingen i USF og NSF og hvilke aldersgrupper som blir med-

lemmer, hvor lenge de er medlemmer m.m.  

 

11. Valg 

Følgende ble valgt (valgkomiteens innstilling): 

 

Sentralstyret 

President:   Jøran Aulin-Jansson, Asker SK (gjenvalg) 

Visepresident:   Ida Lahlum, Alta SK (gjenvalg) 

Kasserer:   Harald Furnes, SK 1911 (ny) 

Turneringssjef:   Øistein Yggeseth, Asker SK (gjenvalg) 

EU-leder (styremedlem):  Hans Krogh Harestad, SOSS (ny) 

Styremedlem:   Øyvind Johansen, Sarpsborg SK (tidligere kasserer) 

1. varamedlem:           Carl Peter Kirkebø, Oslo Vest (gjenvalg) 

2. varamedlem:            Inge S. Skrondal, akademisk (ny) 
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Reglementsutvalget  

Medlem:   Eirik Gullaksen (gjenvalg 3 år) 

1. Varamedlem:   Henrik Sjøl, Akademisk (gjenvalg) 

2. Varamedlem:   Arne Tjølsen, Bergens (ny) 

 

Eliteutvalget 

Leder:    Hans Krogh Harestad, SOSS (ny) 

Medlemmer:   Eirik Gullaksen, Bergen SK (gjenvalg) 

    Leif Erlend Johannessen, OSS (gjenvalg) 

    Bjørnar Byklum, SOSS (ny) 

    Yerazik Khachatourian, OSS (ny) 

 

Revisorer 

    Svein-Erik Bakken, Kongsvinger (ny) 

    Hans Ingebrigt Teigum, OSS (gjenvalg) 

Vara    Ole Kristian Bjørnø, Modum SK (gjenvalg) (for Bakken) 

    Lars Løberg, OSS (gjenvalg) (for Teigum) 

 

Nord-norsk sjakkungdoms fond 

Leder:     Øyvind Malin, Alta SK, (gjenvalg)  

Medlemmer:   Birger Sjøvoll, Helgeland og Salten SK (gjenvalg) 

             Stein Jensen, Harstad SK (gjenvalg) 

Vara:     Odd Erling Mikalsen, Alta SK (gjenvalg) 

 

Arnold J. Eikrems minnefond 

Medlemmer:   Sheila Barth Sahl, Asker SK (gjenvalg, 3 år) 

    Rune Djurhuus, Akademisk (gjenvalg, 3 år) 

Knut Monsens minnefond 

Medlemmer:   Atle Grønn, OSS (ny, for 1 år) 

 

Valgkomité:  

Formann: Lars Breivik, Drammens (gjenvalg)  

Medlemmer: Bjarte Leer-Salvesen, SOSS (gjenvalg) og Torstein Bae, 1911 (gjenvalg). 

 

Kongressen ble hevet kl 21.00 etter at president Jøran Aulin-Jansson hadde takket avgående styremed-

lemmer Raoul Abrahamson og Øystein Hole for innsatsen. 

 

8.7. 2008    

Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2009 
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             Oslo den 2. juni 2009 

 

Til 

Norges Sjakkforbunds kongress i Bergen 2009 

 

 

Søknad å få tildelt arrangement av 

NSFs kongress og landsturnering i 2011 

 

Idet det vises til opsjon som ble gitt ”Schakklubben av 1911”  av NSFs kongress i 2007 og som vi bekreftet 

på fjorårets kongress, søker vi  med dette om å få tildelt arrangement av NSFs kongress og landsturnering i 

2011. 

 

”Schakklubben av 1911” var en de åtte klubber som i sin tid var med og stiftet Norges Sjakkforbund, og 

som den historiekyndige vil vite, var ”1911” en av de viktigste aktørene bak at NSF ble en realitet i 1914. 

Med unntak av en slumreperiode under siste krig, har klubben vært i kontinuerlig drift siden stiftelsesåret. Vi 

ønsker nå å bruke Landsturneringen i 2011 til å markere klubbens 100-års jubileum.  

 

Vi er i dag en av Norges største klubber. Blant våre medlemmer har vi høy kompetanse og bred erfaring 

når det gjelder store sjakkarrangement, turneringsledelse (tre forbundsdommere) og informasjonsteknologi/

data.  

 

Vi har en stor, selvstendig ungdomsavdeling (Schakklubben av 1911s Ungdom), og denne vil bli samar-

beidspartner i forberedelse og gjennomføring av  arrangementet. 

 

Fram til nå har klubbens styre tatt seg av planleggingen, men vi er nå i ferd med å nedsette en bredt anlagt 

arrangementskomite. Spillested er ennå ikke endelig fastlagt, men det er kontakt med flere mulige haller, 

blant annet Norges Idrettshøyskole og Njårdhallene. 

 

Vi planlegger at NM i sjakk 2009 blir arrangert den 2. til 10. juli. 

 

Denne søknaden er fremmet etter enstemmig vedtak på klubbens generalforsamling den 2. mars d.å. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Schakklubben av 1911 

 

Johs. R. Kjeken  /s 

leder 
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Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2009 

Norges Sjakkforbund v/sentralstyret Sandefjord, 28.mars 2009 
 

 

 

 

Søknad om opsjon om å få arrangere NSFs kongress og 
Landsturneringen i 2012 
 

Sjakklubben Caissa søker med dette om opsjon til å få arrangere NSFs kongress og Landsturneringen i 2012 i Sande-
fjord. Normalt tildeles dette to år før turneringen arrangeres, men i trangere økonomiske tider ser vi det som sterkt fordel-
aktig å kunne komme tidligere inn budsjettmessig overfor aktuelle sponsorer. 

 

Vi har to ganger tidligere arrangert Landsturneringen (1961 og 1974), og har nå gjennom flere år arrangert Sandefjord 
GP – en turnering som flere ganger har vært Norges største helgeturnering med full betenkningstid. Det har også vært 
gjentatte deltagelser av både internasjonale og nasjonale tittelholdere i turneringen. I forbindelse med Sandefjord GP har 
engasjementet og stå-på viljen blant klubbens medlemmer vært upåklagelig, og tilsvarende er også signalisert ved en 
gjennomgang av oppgavefordeling før denne søknaden ble vedtatt sendt. 

 

Vi ser for oss følgende: 

 

 

Spillested: Idrettshallen (bygg K på vedlagte kart) ved Sandefjord videregående skole, alternativt Jotun-
hallen i Bugårdsparken. Begge disse ligger i gangavstand fra sentrum med hoteller og diver-
se andre overnattingssteder. Sekretariat, kantine, analyse (både ordinære analysemulighe-
ter og storskjermanalyser av live-partier), sjakkutsalg, barnesjakkleir etc vil være i tilknytning 
til lokalene. 

Barnesjakkleir Vil ha Sandefjord VGS som base. Aktiviteter vil finne sted blant annet på en kunstgressbane 
på motsatt side av Krokemoveien (se kartet) og i Bugårdsparken (5 min å gå). 

Barnesjakkleiren vil ha utgangspunkt i vår barne- og ungdomsavdeling. 

Kommunikasjoner Gode kommunikasjonsmuligheter med Torp flyplass, jernbane, buss og Strømstadfergen. 
Enkel adkomst med bil, og gode parkeringsmuligheter på spillestedet (Skolen har ca 1900 
elever og over 300 ansatte.) 

Overnatting: Sandefjord har flere hoteller, campingplasser, hytter og gjestehus hvor vi kommer til å inngå 
avtale om å holde av plass til fornuftige priser. 

Sandefjord er en yndet feriemål, og vi kommer derfor også til å inngå avtale med Skiringssal 
Folkehøgskole om overnatting på denne. Her er det internatplass til 95 elever, og vil være et 
gunstig alternativ kun 15-20 min gåtur fra både spillestedet og sentrum. 

I tillegg vil vi tilby rimelig overnatting i klasserom på spillestedet. 

Øvrige aktiviteter Sandefjord er viden kjent som sommerby med mange flotte badestrender. Det spilles flere 
show/revyer i byen om sommeren, og i tillegg er Hvalfangstmuseet en selvfølge å besøke 
når man er turist i byen. For sportslige aktiviteter kan nevnes to golfbaner innen 15 min kjø-
ring samt bowling og et stort tennisanlegg i Bugårdsparken. I parken er også joggeløyper og 
mulighet for å prøve fiskelykken etter abbor eller gjedde om dette skulle friste som adspre-
delse. 

Sjakklubben Caissa  v/Pål Farmen 
Saturnus vei 36 
 3226 Sandefjord 

 Tlf: 98 21 00 85 

 E-post: pal.farmen@broadpark.no  

mailto:pal.farmen@broadpark.no
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Sjakklubben Caissa søkte også NSF om å få arrangementet i 2010, men dette ble da tildelt Fredriksstad Schakselskap. 

 

Vedtaket om å søke om opsjon på Landsturneringen i 2012 ble fattet enstemmig på årsmøtet den 23.februar. 

Basert på tidligere praksis for størrelse på depositum som skal fastsettes av sentralstyret ved opsjonssøknader, er vårt 
forslag at dette ikke settes høyere enn kr 5.000,-. 

 

 

 

For Sjakklubben Caissa 

 

 

Sjakklubben Caissa  v/Pål Farmen 
Saturnus vei 36 
 3226 Sandefjord 

 Tlf: 98 21 00 85 

 E-post: pal.farmen@broadpark.no  

mailto:pal.farmen@broadpark.no
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Kart  over Sandefjord 

Oversiktskart—Sandefjord VGS 

Sjakklubben Caissa  v/Pål Farmen 
Saturnus vei 36 
 3226 Sandefjord 

 Tlf: 98 21 00 85 

 E-post: pal.farmen@broadpark.no  

mailto:pal.farmen@broadpark.no

