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Norges Sjakkforbunds årsberetning 2009-2010

IN MEMORIAM

Norges Sjakkforbund hedrer minnet til medlemmer som har gått bort 
siden forrige kongress.

Vi lyser fred over deres minne.

Året som gikk er på mange måter det største 
jubelåret for norsk sjakkliv noensinne. Endelig inntar 
Magnus Carlsen bare 19 år gammel plassen som 
verdens offisielt høyest rangerte spiller i form av at 
han er nummer en på FIDEs offisielle ratingliste, en 
plass han sågar innehar i skrivende stund. Magnus 
gjør så stor furore at han kåres til årets navn av 
leserne i VG. Leserne i samme avis kårer han også til 
årets idrettsutøver. Det samme gjør leserne i 
Dagbladet. Begge kåringene er så klare at han får 
over dobbelt så mange stemmer som nummer to på 
listen.

Spørsmålet vi stilte i forrige årsberetning om 
hvorvidt han ytterligere kunne forbedre sine 
sjakklige prestasjoner ble besvart med et rungende 
ja. Han utklasser verdenseliten i Nanjing Pearl 
Springs, vinner London Chess Classics og blir 
verdensmester i lynsjakk, bare for å nevne noen av 
hans fantastiske prestasjoner.

Viktig for sjakk-Norge er at  sjakken får et 
mediemessig gjennombrudd og økt anerkjennelse. 
Sjakk er plutselig på alles lepper. Aldri har sjakk 
vært omfattet av så stor interesse og fått så mye 
omtale i media som i 2009.

Men det er viktig å ha for øyet at medieomtalen ikke 
kommer av seg selv. Den har vært et resultat av 
langsiktig og målbevisst arbeid fra Norges 
Sjakkforbund sin side. 

De to siste presidentene i Norges Sjakkforbund 
Torstein Bae og Jøran Aulin-Jansson og deres 
sentralstyrer har vektlagt at gjennomslag i media er 
avgjørende for å få gjennomslag for sjakken og 
anerkjennelse av den. Gjennomslag i media er en 
veldig viktig faktor i spørsmålet om i hvilken grad 
sjakken tilføres ressurser fra samfunnet eller ikke. 
Synlighet i media er en nøkkel som bidrar til å åpne 
mange dører. Allerede i 2006 la Medieutvalget i NSF 
under ledelse av Oddvar Aasen en strategi med dette 
for øye: Sjakken må synliggjøres i media. En viktig 
faktor i så måte var å få sjakk omtalt på sportssidene.

Magnus sine fantastiske prestasjoner var det som 
førte til det endelige gjennombruddet for at sjakk 
(den delen av det som dreier seg om konkurranse- og 
turneringssjakk) blir vurdert som idrett. Men en 
forutsetning for denne omtalen var også det 
grunnarbeidet som var gjort i form av et systematisk 
arbeid i forhold til media. Skal sjakken fortsatt få 
god omtale er det en avgjørende forutsetning at det 
jobbes systematisk for dette.

Et synlig bevis for sjakkens gjennombrudd og økte 
anseelse var statstilskuddet på 70 millioner kroner til 
Sjakk OL i Tromsø i 2014. Prosjektet hadde ikke fått 
plass i statsbudsjettet, men klarte å komme med i 
etterkant. Som om det ikke var nok fikk man også 
bevilget 3 millioner til å fremme sjakk i skolen av 
Sparebankstiftelsen DnB Nor. Dette var den største 
enkeltbevilgningen til norsk sjakk noensinne. 
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Magnus Carlsen melder forfall til EM for lag og i 
hans fravær stiller Jon Ludvig Hammer på 
førstebordet og blir toppscorer i konkurranse med en 
rekke av verdens sterkeste spillere. Han leverer et 
resultat i verdensklasse og følger opp med et resultat 
av lignende kaliber da han vinner nest øverste klasse 
i London Chess Classics i suveren stil. Norske 
juniorer som Katrine Tjølsen og  Frode Urkedal med 
flere gjør kjemperesultater i aldersbestemte klasser.

Den sportslige, mediemessige og økonomiske 
uttellingen har vært av en karakter som vi ikke har 
vært vant til. Nasjonalt gikk Asker I til topps foran 
OSS I i NM for klubblag foran og klarte dermed 
igjen å kvalifisere seg til EM for klubblag. I 
eliteserien vant OSS suverent foran Moss. Vi 
gratulerer for øvrig Nordstrand og Trondheim med 
opprykk. Vi gratulerer også SOSS som er det første 
nyopprykkede laget i eliteserien som har klart å 
forsvare på plassen. Magnus Carlsen på forsiden av Sportsåret 

i bilder, Dagbladet 2009.

Landsturneringen i Bergen ble et kjempeflott 
arrangement med 514 deltakere og Kjetil A. Lie 
klarte å vinne sin første NM-tittel i eliteklassen. 

Arctic Chess Challenge hadde sterkere deltakelse i år 
enn noensinne, og er den sterkeste turneringen som 
noensinne er arrangert i Nord-Norge. Spesielt artig 
var det at det ble en kvinnelig vinner da den polske 
stormesteren Monika Socko gikk til topps.

Jon Ludvig Hammer gikk til topps i Sveins 
2.internasjonale Open som igjen var et meget godt 
gjennomført arrangement under ledelse av Bjarke 
Sahl.

BN Bank Blitz  ble en stor suksess med fire 
regionsvise kvalifiseringer og en meget vellykket 
finale på Oslo S, hvor Hikaru Nakamura fra USA 
klarte å gå til topps foran vår egen Magnus Carlsen.

EM for landslag ble avviklet i Novi Sad og de norske 
lagene gjorde en god innsats. Spesielt 
bemerkelsesverdig var Jon Ludvig Hammers innsats 
på første bord for herrelaget som ble turneringens 
toppscorer med et resultat i verdensklasse som er 
hans beste resultat noensinne. Peter Heine Nielsen 
fra Danmark skal ha stor takk for sin innsats som 
lagleder for det norske laget.

Norsk seniorsjakk fortsetter sin gode vekst og høye 
aktivitet blant annet som følge av Per Ofstads 
mangeårige pionerinnsats og dette manifisterte seg 
gjennom at syv norske lag deltok i EM for seniorlag i 
Dresden.

Norsk Sjakkblad har i foregående år vært et 
kvalitetsmessig meget godt produkt og har høstet 
mange lovord fra leserne.

Vi vil også benytte anledningen til å gratulere Karl 
Johan Rist med tildelingen av tittelen International 
Arbiter i FIDE. Norge vil få stort behov for flere 
dommere på internasjonalt nivå dersom vi lykkes 
med å få tildelt Sjakk OL på FIDES kongress i 
Khanty- Mansijsk i begynnelsen av oktober.

Vi benytter anledningen til å takke alle dere 
tillitsmenn for den fantastiske innsatsen som 
nedlegges på frivillig basis hver eneste dag året i 
gjennom. Uten dere hadde sjakk-Norge stoppet 
umiddelbart og den suksessen vi har opplevet i 
foregående år hadde ikke vært mulig uten den 
innsatsen dere nedlegger.

På vegne av sentralstyret
Dag Danielsen
Generalsekretær i Norges Sjakkforbund
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Etter valgene på kongressen i Bergen 2009 ble sammensetningen av styrer og komiteer som følger:

President:  Jøran Aulin-Jansson, Asker
Visepresident:   Ida Lahlum, Alta
Kasserer:          Harald Furnes, 1911
Turneringssjef: Øistein Yggeseth, Asker
Leder av EU:     Hans Krogh Harestad, Soss

Styremedlemmer 
uten portefølje:  Øivind Johansen, Sarpsborg

  Carl Petter Kirkebø, Oslo Vest
   Inge S. Skrondal, Akademisk
USFs leder:          Håvard Løvik, Stavanger
 
Personlig varamedlem for USFs leder:

                 Lars Pilø, Ridabu.

Vidar Taksrud, Tempo og 
Svein-Erik Bakken, Follo

Vararevisorer:  Ole Kristian Bjørnø, Modum
                 (for Svein-Erik Bakken)

              Trond Gabrielsen, Oslo Vest 
                             (for Vidar Taksmed)

Formann: Hans Krogh Harestad, SOSS
Medlemmer: Leif Erlend Johannessen, OSS

Bjørnar Byklum, SOSS
Ellisiv Repper, OSS
Eirik Gullaksen, Bergens

Landslagskaptein for åpen klasse:
Roaul Abrahamsson

Landslagskaptein for kvinner:
Rune Djurhuus

Formann: Ole Chr. Moen, OSS
Medlemmer: Helge Nordahl, Black Knights

Per Blikra, Stavanger SK

Formann: Hans Olav Lahlum, Porsgrunn
Sekretær: Henrik Sjøl, Akademisk
Medlem: Eirik Gullaksen, Bergens
1. varamedlem:Arne Tjølsen, Bergens
2. varamedlem Øyvind Bentsen, 1911
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FIDE-delegat: Jøran Aulin-Jansson

President:          Håvard Løvik, Stavanger
Styremedlem: Jøran Aulin-Jansson, Asker SK

Formann: Vidar Taksrud, Tempo
Medlemmer: Kjell Haug, Stjernen

              Erling Kristiansen, OSS
              Tore Løvaas, Trondheim
              Odd Birkestrand, Masfjorden
              Gunnar Bue

Leder: Gustav Guldbrandsen
Øystein Brekke, Modum
Aage Mella, Strømmen
Øistein Yggeseth, Asker
Johs, R. Kjeken, 1911

Formann og FIDE-kontakt:
Øistein Yggeseth, Asker

Sekretær: Rune Djurhuus, Akademisk
Medlem: Johs, R. Kjeken, 1911

Medlemmer: Øistein Yggeseth, Asker
Tore Løvaas, Trondheim
Magnus Aanstad, Narvik
Johs, R. Kjeken, 1911
Bjørn H. Benjaminsen, Masfjorden

Våren 2010 satte sentralstyret i gang med å 
nedsette et nytt jubileumsutvalg. Dette består 
foreløpig av Øivind Johansen og Bjarke Sahl.
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Sentralstyret har i perioden avholdt 10 møter med 
anslagsvis 110 behandlede saker og det har også vært 
regelmessig e-postkontakt styremedlemmene i 
mellom i perioden.

Medlemstallet per 31/12-09 var  2506  mot 2499 ved 
utgangen av 2008. Per 21. mai 2010 har vi   2219 
mot 2186 medlemmer på samme tid i 2009.

I løpet av perioden er følgende nye/gjenopprettede 
klubber registrert:  Byneset SK (Sør-Trøndelag), 
Holmestrand SK (Vestfold SK) og Sandnessjøen SK 
(Helgeland og Salten).

 

 For øvrig har følgende fire klubber ikke innmeldt 
medlemmer i perioden og betraktes dermed som 
opphørt: Rokaden SK (Oslo og Omegn), Sørum SK 
(Oslo og Omegn), Horg SK (Sør-Trøndelag) og 
Lenvik SK (Troms og Nordre Nordland SK).

Aktiviteten har også i inneværende periode vært 
meget omfattende selv om den er meget varierende 
av omfang kretsene i mellom. Eksempelvis var det 
Hordaland sjakkrets som stod bak den vellykkede 
gjennomføringen av Landsturneringen i Bergen.

Sjakk har i perioden fått mer medieomtale enn 
noensinne tidligere i NSF sin historie. Dette er 
behørig omtalt andre steder i årsberetningen. Vi vil i 
år igjen spesielt fremheve Eirik Gullaksens innsats 
som ansvarlig for Bergen Schakklubbs populære 
hjemmesider, Ole Valakers innsats som gjør at 
Nettavisen er landets ledende nettavis hva 
sjakkdekning angår, og den grundige 
bakgrunnsdekningen som gis gjennom artiklene til 
”Sjakkfantomet”, Sven Wisløff Nilssen. 

Rune Djurhuus har i likhet med tidligere år levert 
fremragende innsats gjennom oppdateringen av 
hjemmesiden om ELO-tallene. NSF har også 
ytterligere oppdatert sin egen nettside ”Sjakktuelt”.

Hans Arild Runde står fortsatt i begivenhetenes 
sentrum ved sine fortløpende oppdateringer av de 
uoffisielle ratinglistene mellom FIDE sine offisielle 
oppdateringer.

En rekke lokale hjemmesider er av meget høy 
kvalitet, og det har vært oppgradering av flere av 
disse.

Medlemsoversikt 



Norges Sjakkforbunds årsberetning 2009-2010

8

Sjakkontoret holder til i 3. et. i Sandakerveien 
24 D, på det gamle industriområdet til Myrens 
Verksted, midt i mellom den grønne, frodige 
Myrerløkka og Akerselva. NSFs personale i 
denne perioden har vært: Generalsekretær Dag 
Danielsen, fordelt 40/60 mellom henholdsvis 
NSF og USF. Liv Mette Harboe har jobbet i 80 
% stilling som medlemssekretær, og frem til 
15.09 jobbet Vibeke Ekeland Grønn 30 % i 
NSF i tilleg til de 50 % som hun fortsatt jobber 
i USF I denne perioden har i tillegg Bendik 
Bjerke og Pål Rykkja Gilbert jobbet som 
medlemssekretær (50 %) og sekretær (20 %)

Klubbenes registrering av medlemmer skjer 
nesten utelukkende via e-post. Vi har tatt 
kontakt med utviklerne av Hypersys med tanke 
på å kunne bruke tilsvarende system for NSF 
som USF.

På bildet: Administrasjonen til Norges 
Sjakkforbund. F.v. bak: Liv Mette Harboe, 
Vibeke Ekeland Grønn, Dag Danielsen. F.v. 
foran: Pål Rykkja Gilbert og Bendik Bjerke.

NSFs håndbok finnes på www.sjakk.no/nsf

Sjakkontoret har ansvar for å oppdatere NSF og USFs 
felles organisatoriske hjemmeside, Sjakktuelt 
(www.sjakk.no), og har i denne perioden forsøkt å holde 
siden oppdatert med turneringsaktiviteter og 
organisasjonspost. Vi håper i kommende periode å 
komme i gang med å fornye sidene våre. Klubber og 
kretser oppfordres til å hjelpe oss å holde sidene våre 
oppdatert.
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Norsk Sjakkblad er felles medlemsblad for Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund. NSb sendes 
ut til alle NSFs medlemmer, samt til alle medlemmer av USF som fyller 11 år i utgivelsesåret eller eldre. 
Sjakkhuset ved Torbjørn R. Hansen, Torstein Bae og Silje Bjerke har vært redaktører for Norsk Sjakkblad i 
2009. Dette var vårt første år som redaktører.

Når det gjelder profilen på bladet, har vi tatt innover 
oss at i dagens internettsamfunn har de fleste lest 
resultater og sett partier fra turneringer lenge før 
Norsk Sjakkblad kommer i posten. Vi har derfor lagt 
stor vekt på produksjon av stoff som ikke allerede er 
tilgjengelig på nettet, slik som intervjuer, 
featurestoff, lærestoff og grundige 
partikommentarer. Vårt mål er at alle NSFs 
medlemmer skal finne noe av interesse i hvert eneste 
blad.

Året 2009 var på mange måter et ekstraordinært år i 
norsk sjakk, og Magnus Carlsens utrolige bragder 
det siste året måtte selvsagt også dokumenteres 
grundig i Norsk Sjakkblad. Det har vært en 
utfordring å finne plass til alt annet som har skjedd i 
norsk sjakkliv, og dette vil nok også bli en 
problemstilling de neste årene. Hvordan Magnus-
stoff og annet stoff skal balanseres, vil måtte være 
en løpende vurdering.

Silje Bjerke

Nr. 6 2009 med Magnus Carlsen på 
forsiden.

Nr. 2 2010 med Jonathan Tisdall, 
stormester, forfatter og 
verdensborger, på forsiden.

Redaktørene til Norges Sjakkblad. Ansvarlig redaktør er Silje 
Bjerke (m.), og med sg på laget har hun Torbjørn Ringdal 

Hansen (t.v.) og Torstein Bae (t.h.)
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NSF har fortsatt det gode samarbeidet med Norske 
Vandrerhjem som ble innledet i 2005. 
Vandrerhjemmene tilbyr gratis turneringslokaler, 
medlemspris til sjakkspillere for overnatting under 
turneringen, og bidrar til premiepotten i Norske 
Vandrerhjems Grand Prix (NVGP). Haraldsheim 
Vandrerhjem i Oslo har blant annet stilt gratis lokaler 
til disposisjon for Eliteserien helt siden serien ble 
startet i 2006. Nytt i år er at Norske Vandrerhjem 
tilbyr gratis medlemskap i 1 år til alle NSFs 
medlemmer. For mer informasjon og registrering, se 
www.hihostels.no/sjakk2010
. 

NSF synes dessuten at NTG gjør en viktig jobb med 
å utvikle sjakktalenter, samtidig som de gir elevene 
kunnskap som vil komme det organiserte sjakkliv til 
gode i årene fremover. Sportssjef ved sjakklinjen er 
Simen Agdestein. 

blad i NSb (USF har i tillegg Førsteraden som 
medlemsblad for de yngste). Samarbeidet mellom 
styrene har vært godt i perioden. På Sjakkontoret har 
samarbeidet mellom de ansatte i de to forbundene 
vært godt. Forbundenes felles generalsekretær er 
Dag Danielsen. 

NSF mener at NTG er en 
viktig aktør i norsk sjakkliv 
og ser på NTG som en 
betydningsfull 
samarbeidspartner.

NSF deler kontor og general- 
sekretær med USF. I tillegg 
har forbundene felles sjakk-

På bakgrunn av suksessen 
med Glitnir Blitz 2007, 
inngikk NSF i 2008 en 
avtale med Glitznir Bank

for 3 nye år.  Den første av tre turneringer ble 
aviklet høsten 2009, med kvalifisering i Oslo, 
Porsgrunn, Bergen, Stavanger, Trondheim og 
Tromsø.  Selve finalen sto i Oslo. 

Sjakkhuset arrangerte NM for klubblag på NTG i 
oktober 2009. De er i tillegg redaktører for Norsk 
sjakkblad, se forrige side. 

Sjakkforlag skal arrangere NM for klubblag i 
oktober 2010. Norsk Sjakkforlag eies og drives av 
Øystein Brekke. 
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NSF har opprettholdt og til dels øket sitt internasjonale engasjement.
Ekspresident Per Oftsad har vært NSFs delegat på ECUs møter, og han har også hatt ansvaret for 
seniorsjakken hos ECU ( European Chess Union ). Han har, etter eget ønske, trappet ned med dette nå, men 
skal ha honnør for vel utført arbeid.
Ekspresident Torstein Bae er fremdeles Sone-president, og sitter i FIDEs kontrollkomité.
Morten Sand, Ida Lahlum og undertegnede har i økende grad vært i kontakt med andre lands delegater i 
forbindelse med OL -arbeidet. Dette vil øke videre i tiden fremover mot avgjørelsen i Khanty-Mansijsk 
primo oktober i år. 

I år er det valg av president i både FIDE og ECU. I skrivende stund er det to kandidater, den sittende 
presidenten, Kirsan Iljumzjinov, og den ikke ukjente eksverdensmesteren Anatolij Karpov. Det drives en 
utstrakt kampanje på hver side, og utfallet er veldig uklart.
President valget i ECU har fire kandidater, hvorav det bedømmes at den tyske kandidaten, Robert von 
Weizsäcker, og den tyrkiske kandidaten Ali Nihat YAZICI er de største favorittene til å vinne.
Etter at fristen for å søke om OL i 2014 gikk ut var det bare 2 søkere. Tromsø og Albena, Bulgaria.
Bulgaria blir en tøff motstander, men etter min mening har sjansen økt for at vi faktisk får OL til Tromsø. 
Som ett ledd i vår markedsføring av Tromsø som kandidatby har vi påtatt oss å arrangere FIDEs Presidental 
Board Meeting i Tromsø den 23-25 juli, samt ECUs styremøte i sammenheng med en kraftig oppgradert 
ACC ( Arctic Chess Challenge )  I samarbeid med USF arrangerte vi ett Nordisk møte hvor OL søknaden, 
skolesjakk og Nordisk samarbeid stod på agendaen. Vi fikk storfint besøk av Magnus Carlsen og Garri 
Kasparov.  Sjakken i Norge vil være tjent med denne ”internasjonaliseringen” i både topp- og bredde-
sammenheng. 
 

Jøran Aulin-Jansson
FIDE-delegat

European Chess Union (ECU)  består av alle de europeiske sjakkforbund og utgjør dermed den største 
kontinentale organisasjon av FIDE. Det har vært et meget aktiv år i ECU. En konflikt oppstod mellom ECU 
og det tyrkiske sjakkforbund om tildeling av et arrangement. En ekstraordinær ECU-kongress ble avholdt i 
juli 2009 og saken er nå historie. Det ble imidlertid klart at ECU trengte en revisjon av sine statutter og 
turneringsregler. Dette ble behandlet på den ordinære kongressen i oktober i Novi Sad, samtidig med  det 
europeiske lagmesterskapet. Arbeidet med de nye statutter og regler var omfattende, og det ble behov for en 
ekstraordinær kongress slik at et utvalg kunne forberede sakene grundig. Denne ekstraordinære kongressen 
ble holdt i Rijeka, samtidig med det europeiske mesterskapet i april 2010. Statuttene ble vedtatt enstemmig 
 og etter en del diskusjon ble også nye turneringsregler vedtatt. Undertegnede, som i perioden har vært delegat 
for NSF, fikk gjennomført et vedtak om at seniormesterskapene ikke skal følge den nye regel om ”Zero 
Tolerance” for fremmøte til rundene. Seniorene må innfinne seg innen 30 minutter. Det var full enighet om 
dette unntaket, men tidsfristen ble satt til 30 minutter. Tidligere har regelen vært en frist på 60 minutter. 
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blad i NSb (USF har i tillegg Førsteraden som 
medlemsblad for de yngste). Samarbeidet mellom 
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vært godt. Forbundenes felles generalsekretær er 
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Det ble avholdt styremøte i Nordisk Sjakkforbund under Politiken Cup i Helsingør.
Norge var representert med Håvard Løvik. Med unntak av Færøyene og Island stilte alle landene.  Som en 
følge av at Sverige nå satser mye av sine penger på sjakk4-eren, så er det bestemt at enkelte nordiske 
mesterskap nå skal spilles annenhvert år.  

2009 har vært et rolig år i Nordisk igjen, men det har vært arrangert de vanlige mesterskapene for barn og 
ungdom.  For å øke samarbeidet ble det i Oslo holdt et Nordisk seminar 29. april 2010.  
På møte i Helsingør ble Magnus Carlsen hedret som Nordens sjakkspiller for 2008.  Erik Søbjerg (formann i 
Dansk Skak Union) har vært president i Nordisk Sjakkforbund, mens svenske Johan Sigeman har vært 
generalsekretær.

Presidentvervet går på tur mellom de nordiske land, og det var nå igjen blitt Norges tur til å inneha vervet. Ny 
president er Håvard Løvik som sitter til 2012.

Nordisk mesterskap som foregikk i samme turnering endte med 
1. GM Peter Heine Nielsen, Danmark, 8 
2. GM Jonny Hector, Sverige, 7½ 
3. GM Emanuel Berg, Sverige, 7½

I nordisk for seniorer som ble arrangert i Fredrikstad ble stillingen blant de tre beste slik
1. GM Heikki Westerinen   Finland  8.0
2. Nils-Åke Malmdin      Sverige  6.5
3. Per Ofstad                            Norge  6.5
Nordisk for damer ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 

Håvard Løvik
President i Nordisk Sjakkforbund

Eksverdensmesteren Anatolij Karpov, som var delegat for Russland, benyttet denne anledningen til å 
annonsere sitt kandidatur som president i FIDE.  FIDE har valg for neste periode på FIDE-kongressen i 
Khanty-Mansijsk i oktober. ECU har også valg av nytt styre i Khanty-Mansijsk. Silvio Danailov fra Bulgaria, 
manageren til Topalov, annonserte sitt kandidatur for president i ECU. Tidligere har Ali Nihat Yazici fra Tyrkia 
og den nåværende ECU presidenten Boris Kutin fra Slovenia annonsert sine kandidaturer. Det blir spennende 
dager i Khanty-Mansijsk når det i tillegg til disse valg også skal avgjøre skjebnen til den norske søknaden om 
Sjakkolympiaden til Tromsø i 2014. I Rijeka klarte jeg å finne en kandidat til å ta over min jobb som Senior 
Director i ECU. Almog Burstein fra Israel har nå overtatt dette ansvaret.

Per Ofstad, ECU delegat for NSF 
Hjemmesiden til ECU er www.europechess.net
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Ble spilt i Bærum 23.-25.10. med Sjakkhuset som 
arrangør. 34 lag deltok.
1. og Norgesmester ble Asker 1
2. OSS 1
3. Stavanger

ble spilt 4.-12.7 i Bergen med Hordaland Sjakkrets i 
samarbeid med klubbene i kretsen som arrangør. 
514 deltagere.
Norgesmester ble: Kjetil A. Lie, Porsgrunn

Øvrige norgesmestre:
Senior: Lars Kjølberg, SK 1911
Junior: Sondre Waage Tofte, Stavanger
Kadett: Odd Martin Guttulsrud, 1911
Lilleputt: Gregor Taube, 1911
Miniputt: Sebastian Mihajlov, OSS

De beste i hver klasse ble:
Kl. Elite (24):
1. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn, 6½
2. IM Frode Elsness, Moss, 6
3. GM Simen Agdestein, NTG, 6

Kl. Junior (20): 
1. Sondre Waage Tofte, Stavanger, 7½
2. Nicolai Getz, OSS, 6
3. Elias DeMac, Bergens, 6

Kl. Kadett A (27): 
1. Odd Martin Guttulsrud, 1911, 8
2. Pål Andreas Hansen, Verdal, 7½
3. Anders Thingstad, Hønefoss, 7

Kl. Lilleputt (44): 
1. Gregor Taube, 1911, 8½
2. Aryan Tari, Asker, 8
3. Henning Kjøita, 1911, 6½

Kl. Miniputt (42): 
1. Sebastian Mihajlov, OSS, 7½
2. Benjamin Haldorsen, Bergens,7
3. Andreas Hernæs, 1911, 6½

Kl. Senior A (24): 
1. Lars Kjølberg, 1911, 7½
2. FM Ragnar Hoen, OSS, 7
3. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim, 7

Kl. Senior B (21): 
1. Trygve Lindsjørn, Stjernen, 7½
2. Hans Fredrik Esbensen, Vadsø, 7 
3. Jan Brix, Caissa, 5½

Kl. Mester (44): 
1. Sjur Ferkingstad, Sandnes, 7½
2. Stig K. Martinsen, Bergens, 7
3. Bror Thanke, Nordstrand, 6½

Kl. 1 (52): 
1. Eirik Sandal, SK 96, 8
2. Erik Eikeland, Nordnes, 7½
3. Martin Valla, OSS, 6½

Kl. 2 (71): 
1. Frederik Natvik, Elverum, 7
2. Geir Brobakken, Hamar, 7
3. Morten L. Madsen, Sotra, 6½

Kl. 3 (64): 
1. Ken T. Nordtvedt, Namsos, 7½
2. Petter Lund, Asker, 7½
3. Daniel Sandvik, Bergens, 7

Kl. 4 (41): 
1. Jostein Sørhus, Bergens, 7
2. Eirik Kyrkjebø, Stavanger, 7
3. Atle Mongstad, Bergens, 6½
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Kl. 5 (41): 
1. Henning Lohne, Bergens, 8
2. Gaute Ferstad, Trondheim, 7
3. Richard Madsen, Tønsberg, 6½

ble spilt i Bergen 10.7. med 235 deltagere.
Klasse Mester (17): 
1. og Norgesmester ble Kjetil Stokke, Bergens
2. Rune Djurhuus, Akademisk
3. Svetoslav Mihajlov, Asker

Klasse Senior (16): 
1. og Norgesmester ble Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
2. Lars Kjølberg, SK 1911
3. Odd Birkestrand, Masfjorden

Klasse Junior (13): 
1. og Norgesmester ble Lasse Ø. Løvik, Stavanger
2. Nicolai Getz, OSS
3. Joachim B. Nilsen, Bergens

Klasse Kadett (20): 
1. og Norgesmester ble Pål Andreas Hansen, Verdal
2. Tor Botheim, 1911
3. Anders Hobber, Porsgrunn

Klasse Lilleputt (31): 
1. og Norgesmester ble Gregor Taube, SK 1911
2. Reid Erik Friberg, Porsgrunn
3. Henning Kjøita, SK 1911

Klasse Miniputt (31): 
1. og Norgesmester ble Sebastian Mihajlov, OSS
2. Benjamin Haldorsen, Bergens
3. Eskild Eikeland Grønn, OSS

Øvrige klasser:
Klasse 1 (30): 
1. Espen Thorstensen, Kongsvinger
2. Nimon Hoti, Førde
3. Erik Eikeland,

Klasse 2 (36): 
1. Tore Garberg, SK 1911
2. Asbjørn O. Steinskog, Sandnes
3. Sigmund Lunde, Sarpsborg

Klasse 3 (36): 
1. Øyvind Lensebakken, Nord-Odal
2. Odd Ristesund, Kampen
3. Eivind Riise Hauge, Nordnes

Klasse 4 (23): 
1. Kjetil Nylund, Stavanger
2. Ingrid Strand, Modum
3. Eric Torgersen, Kristiansand

Klasse 5 (18): 
1. Audun Hoem, Kristiansund
2. Sindre Brobakken, Hamar
3. Niklas Savio, Caissa

Ble spilt i Fredrikstad 21.-24.5.2009 med 63 
deltagere.
De beste i hver gruppe:
Gruppe A:
1. Joachim Solberg, Alta, 5½
2. Pål Andreas Hansen, Verdal, 5½
3. Roar Ulvnes, Nordstrand, 5

Gruppe B:
1. Gregor Taube, SK 1911, 6
2. Guttorm Andersen, Stjernen, 5½
3. Carl Christian Aarnes, Nordstrand, 5

ble spilt i Fredrikstad 16.-17.1.2010 med 129 
deltagere.
De beste i hver gruppe:
Gruppe A: 
1. Kim Chr. Astrup, SOSS, 7½
2. Kjetil Stokke, Bergens, 7
3. Bjørnar Byklum, SOSS, 7½

Gruppe B:
Espen Wasshaug, Stjernen, 8
Kenneth Hamre, Sarpsborg, 7½
Sebastian Mihajlov, OSS, 7½

Gruppe C: 
1. Ulrik Olsen, OSS, 8½
2. Knut Arne Einan, NSF, 8
3. Arild Thøgersen, Fredriksstad, 7½

I alt 108 lag stilte i årets seriesjakk (108 i fjor).
Antallet fordelte seg med 10 i Eliteserien, i 
Østlandsserien 55 (58), i Vestlandsserien 18 (men tre 
lag trakk seg)(18), i Midtnorgeserien 19 (16) og 6 i 
Nord-Norsk finale (6).

Vinnere ble:
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Eliteserien:
1. OSS
2. Moss
3. Porsgrunn

Østlandsserien:
1. div. Nordstrand 1
2. div. Nordstrand 3 og Nordstrand 4
3. div. Nordstrand 5, Vålerenga 1, Kongsvinger og 
Hønefoss 2
4. div. 1911-6 og Caissa 2

Vestlandsserien:
1. div. Nord: SK 96
1. div. Syd: Stavanger (DE øvrige lagene trakk seg)
2. div. Nord: Masfjorden 1

Midtnorgeserien:
1. div. Møre og Romsdal: Aalesunds
1. div. Trøndelag: Trondheim
2. div. Trøndelag: SMPOAÅ

Nord-Norgeserien, Nord-Norsk mesterskap for lag:
Serien ble avviklet over en helg med seks deltagende 
lag.
Vinner ble Tromsø

For kvalifisering til eliteserien møttes 
Tromsø-Nordstrand 1½-4½ (i Tromsø)
Stavanger-Trondheim 2½-3½ (i Oslo)

Ingen landskamper sist sesong.

Ble avsluttet 30.6.2009. 
De beste ble:
Klasse M: 
1. Kjetil Stokke, Bergens, 120
2. Jon Ludvig Hammer, OSS, 120
3. Christian Laverton, Trondheim, 111

Klasse 1: 
1. Pål Andreas Hansen, Verdal, 120
2. Christian Laverton, Trondheim, 120
3. Even Thingstad, Hønefoss, 115
 
Klasse 2: 
1. Jathavan Suntharalingam, OSS, 120
2. Timmie Nygaard, Caissa, 120
3. Christin Laverton, Trondheim, 120

Klasse 3:
1. Gregor Taube, SK 1911, 120
2. Erlend Gaustad, trondheim, 120
3. Aryan Tari, Asker, 120

Klasse 4:
1. Johan Salomon, Nordstrand, 120
2. Erlend Gaustad, Trondheim, 120
3. Lars Oskar Hauge, OSS. 120

Klasse 5:
1. Jonas Rasmussen, Bergens, 120
2. Trym D. Rødvik, Hamar, 120
3. Lars Oskar Hauge, OSS, 120

Superbonusvinner ble Gregor Taube, SK 1911. med 
10 klasseseiere.

Som tidligere er det Turneringsutvalget som har 
stått som ansvarlig for det meste av organisering. 
Seriesjakken er en ganske stor oppgave, både ved 
oppsett og avvikling.
Turneringsutvalget har bestått av Øistein Yggeseth, 
Johs. R. Kjeken, Bjørn Benjaminsen, Tore Løvaas 
og Magnus Aanstad.

(Vinnerne av NGVP, f.v.: Kjetil Stokke (vinner klasse mester), Pål 
Andreas Hansen (vinner klasse 1), Gregor Taube (vinner klasse 3) 
og Jonas Rasmussen (vinner klasse 5). Vinner i klasse 2, Jathavan 
Suntharalingam, og klasse 4, Johan Salomon, var ikke til stede da 

bildet ble tatt.
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i Oslo. 28.11.2009 (finalen), 16 deltakere.
1.  GM Hikaru Nakamura, USA
2.  GM Magnus Carlsen, Norge
3.  GM Peter Heine Nielsen, Danmark

19.-23.6. i Oslo. 62 deltagere.
1. Jon Ludvig Hammer, OSS, 8
2. Frode Urkedal, SK 1911, 6½
3. Mark Hebden, England, 6½

1.-9.8. i Tromsø. 119 deltagere
1. GM Monika Socko, Polen, 7
2. IM Ray Robson, USA, 7
3. IM Marijan Petrov, Bulgaria, 7
.
7. Jon Ludvig Hammer, OSS, 6½

19.-27.9. i Fredrikstad. 40 deltagere, hvorav 26 
norske.
1. og nordisk mester for seniorer Heikki Westerinen, 
FIN, 8
2. Nils Åke Malmdin, SWE, 6½
3. Per Ofstad, NOR, 6½

Fra Bn Bank Blitz. I midten ser vi vinneren, Hikaru 
Nakamura. Dag Danielsen (t.v.) og  Torgeir Kolstad fra 
BnBank (t.h.).

Elo-systemet er en matematisk metode for å uttrykke tidligere oppnådde resultater ved hjelp av tall. Dr. Elos 
utgangspunkt var at spillestyrken for en bredt sammensatt mengde av sjakkspillere fordeler seg "normalt" 
(Gauss' fordelingskurve). Her gjengir vi fordelingen av norske sjakkspillere slik den så ut i januar 2010. FIDE 
starten ratingen på 1400, mens vi her hjemme publiseres den fra 500 ratingpoeng  og 10 spilte partier.

12 - 18. 4. Moss. 16 deltagere.
1. GM Aloyzas Kveinys, Moss, 5½
2. GM Mormunds Miezis, Moss, 5
3 IM Frode Elsness, Moss, 4½ 
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10.-18.2. i Dresden, Tyskland.
Norge stilte med 7 lag!
17. Norge 1. 
41. Blindern Oldtimers
56. Norge 2
65. Norge Øst
68. Norge 3
74. Arctic Team
76. Trøndergutan

 
18.-26.7. 53 norske deltagere av 307 deltagere.
1-2. Boris Avruk, ISR, 8½ 
1-2. Parmerian Negi, HUN, 8½
5 spillere delta 5-7.
8-13. Jon Ludvig Hammer, OSS, 7

Turneringen ble spilt i Novi Sad, Serbia, 21. – 31. 
Oktober.
 
Åpen klasse  
 1. Azerbadjan   15/18 (22.0) 
 2. Russland     14    (22.5)
 3. Ukraina      13    (23.0)

 19.Finland      9     (18.0)
 22.Danmark      9     (17.0)
 24.Norge        9     (16.5)
 34.Island       6     (15.5)

Kvinneklassen               
 1. Russland     16/18 (26.0)
 2. Georgia      16    (24.0)
 3. Ukraina      12    (20.0)

 27.Norge        4     (12.0)
 28.Finland      3     (11.0)

4.-11.10. i Ohrid i Makedonia med 54 lag
33. OSS
34. Moss

Det er fremdeles en sterk stigning i antallet norske 
deltagere i utenlandske turneringer, og det vil føre 
for langt å oppgi alle. 

10.-18.4. i Hellas, 3 norske deltagere av 
36
14. Helge Gundersen, 5
28. Gunnar Bue, 3½
32. Odd Birkestrand, 3

IA Karl-Johan Rist
FA Henrik Sjol 
WIM Katrine Tjølsen 
FM Daniel J Kovachev
FM Eilif Skodvin 
FM Hallvard V Ådnøy
FM Lasse Østebø Løvik 
FM Sjur Ferkingstad 
FM Stein Arild Aarland

Foto: EM-laget, fra venstre:

Sylvia Johnsen, Frode Elsness, Ellen Ø Carlsen, 
Joachim Thomassen, Ellisiv Reppen, Leif E 

Johannessen, Marianne W Haug og Lon Ludvig 
Hammer
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NSFs regnskap for 2009 er gjort opp med et overskudd på 107.051 kroner. Det rene driftsresultatet viser et 
overskudd på 12.852 kroner. Overskuddet på driftsresultatet skyldes i stor grad en stram kostnadsstyring. 
Overskuddet totalt skyldes plassering av fondsmidler. En betydelig del av fondsmidlene er plassert i 
aksjefond, og disse har hatt en god utvikling i 2009. Men oppgangen i 2009 må sees i sammenheng med den 
kraftige nedgangen i 2008. Fondsmidlene er ment å være langsiktige, så det er valgt å sitte stille gjennom en 
turbulent tid. Det anbefales å sitte stille videre. 

Det positive driftsresultatet skyldes at NSF har gjort mye for å redusere kostnadssiden, samtidig som arbeidet 
med å øke inntektene ved å skaffe sponsorer er vanskeliggjort som følge av den fortsatt pågående turbulente 
situasjon i verdens – og Norges – finansmarkeder.

NSF har de seneste årene hatt Glitnir Bank som en betydelig samarbeidspartner. Banken opphørte å eksistere i 
2008, og BN-bank har overtatt eksisterende avtaler. Det ble arrangert BN-bank blitz høsten 2009, og det vil 
bli arrangert tilsvarende turnering høsten 2010. 

Likviditeten har til tider vært svært anstrengt, men målrettet arbeid fra sjakkontoret har gjort at situasjonen 
var bedre i 2009 enn den var året før. Sjakkontoret har i perioden utvist stor fleksibilitet og har stått 
entusiastisk på i en turbulent periode. 

For 2010 er det budsjettert med et underskudd på 82.000. Dette tror vi er et konservativt anslag, og 
usikkerheten ligger stort sett på oppsiden i form av påtroppende samarbeidspartnere.  Vi tror også at fondene 
vil oppleve en positiv utvikling 2010 totalt og ta igjen mer av det tapte fra 2008, slik det skjedde i 2009. NSF 
vil i inneværende periode verken kjøpe eller selge fondsandeler. 
For 2011 foreslår Styret i NSF at ELO avgiften økes med 5 kroner. Dette for å dekke inn økte kostnader 
knyttet til at et økende antall turneringer rates i FIDE. NM-avgiftene har stått stille i mange år. De foreslås 
øket med 10 kroner pr spiller med virkning fra 2013. Den ordinære kontingenten foreslås uendret,  da vi 
forventer økt antall medlemmer framover som følge av satsing på sjakk i skolen og økt oppmerksomhet i 
media. 

Harald Furnes
Kasserer for Norges Sjakkforbund

Aage Mella, Strømmen SK
Per Ofstad, Fredriksstad
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Atter et sjakkår er tilbakelagt og sentralstyret er godt fornøyd med den generelle utviklingen. Vi tror at 
sjakken i Norge er i ferd med å øke sin status blant myndigheter, sponsorer og folk. Fremdeles er det mye 
takket være Magnus Carlsens resultater og synlighet i media, men det er også klare tegn på at sjakk i skolen 
begynner å ta sin plass i folks oppmerksomhet. Vi mottok en breddegave fra Sparebankstiftelsen DnB Nor på 
3 000 000, og ser med stor optimisme på hvordan disse midlene skal bringe oss fremover. 
Det å øke antall medlemmer fra ett år til ett annet ser ut til å være vanskeligere enn først antatt, men 
sentralstyret er sikre på at vi sakte, men sikkert vil oppleve en god økning i tiden fremover. Den største 
utfordringen, slik vi ser det er å modernisere klubbene i forbundet. Vi tror det er veldig viktig at klubbene kan 
by på mer enn et klubbmesterskap og en høst turnering. Utfordringen fra Internett er stor, og klarer ikke 
klubbene å bygge opp ett sosialt miljø for unge og gamle i fellesskap vil det bli vanskelig å vokse.
 
OL-arbeidet er nå godt over i den internasjonale fasen, og det er kun to søkere til OL i 2014, Bulgaria og 
Norge. Beslutningen blir tatt av FIDEs delegater i begynnelsen av oktober i år, og vi er optimistiske. Ikke 
minst takket være regjeringens bidrag på 70 000 000. Ved en eventuell tildeling av ett slikt arrangement, vil 
sjakken oppleve et fokus fra medier og blant folk som vi aldri har opplevd før. Dette vil dessuten være vår 
største mulighet til rekruttering. Vi håper alle gode krefter vil dra i samme retning og flerdoble vår 
medlemsmasse. Jeg har hatt mange samtaler med den tyrkiske sjakkpresidenten, som løftet sitt forbund fra 
noen få tusen til over 180 000 på 6 år. Han har mye å lære bort.

Under FIDEs kongress i Khanty-Mansijsk vil det antageligvis stille flere presidentkandidater. I skrivende 
stund er det den sittende, Kirsan Iljumzjinov, samt Anatolij Karpov som er lansert. Dette kan imidlertid endre 
seg i tiden fremover. Sentralstyret har ennå ikke bestemt seg for hvilken kandidat man ønsker å støtte, men vil 
se det an i tiden fremover.
Sentralstyret er også godt fornøyd med det samarbeid vi har med USF og ser med glede frem til en ytterligere 
koordinering av dette.

Til slutt ønsker sentralstyret å gi en honnør til de ildsjeler som jobber for sjakken. Det gjelder alle de som 
ofrer av sin fritid for at andre kan nyte sjakken. Det være seg turneringsarrangører, dommere, klubbkasserere, 
materialforvaltere, eller andre funksjoner, som nesten bare merkes når de ikke er der. Det kan til tider være en 
utakknemlig jobb, men den er selve livsnerven i det organiserte sjakkliv.
Vi ønsker fortsatt ett større tilsig av disse viktige menneskene, slik at byrden blir bedre fordelt, og at vi blir i 
stand til å stadig løfte tyngre og tyngre.
Sentralstyret ønsker alle ett godt sjakkår, og er forventningsfulle til hva som skjer i tiden fremover.

Jøran Aulin-Jansson
President i Norges Sjakkforbund
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Komiteen har i perioden hatt følgende sammensetning:
Øistein Yggeseth, Asker, formann og kartotekfører
Rune Djurhuus, Akademisk, sekretær
Johs. R. Kjeken, SK 1911, medlem

Elo-komitéen har hatt ett møte siste året, og har i tillegg ofte kommunisert via e-post.

Antall korreksjoner i perioden 1.5.2008-30.4.2009 har vært 6297 mot 5766 i forrige periode. 
Antall korreksjoner i kalenderåret 2009 var 5894 (6060 i 2008).

Det er ikke foretatt endringer i regelverket siste år.

NSF har direkte tilgang til FIDEs database for registrering av norske spillere.
Det er nå i overkant av 1300 norske i FIDEs database (ca. 1000 for et år siden) hvorav ca. 640 har 
offentliggjort FIDE-rating (ca. 500 for et år siden).

Elo-komiteen registrerer at FIDE ca. annethvert år senker ”rating floor” med 200 ratingpoeng, dvs den laveste 
rating som FIDE offentliggjør (er i dag 1200), og komiteen anser da at det norske ratingsystemet i nær fremtid 
kan fjernes og helt gå over til FIDE-systemet.
En konsekvens av dette er at NSF nå sender til FIDE de A-gruppene i NVGP som tilfredsstiller FIDEs krav til 

NSFs reglementsutvalg (RU) har i perioden 2009-2010 bestått av leder Hans Olav Lahlum (Porsgrunn SK), 
sekretær Henrik Sjøl (Akademisk SK) og medlem Eirik T. Gullaksen (Bergens SK). Varamedlemmer var Arne 
Tjølsen (Bergens SK) og Øyvind Bentsen (SK 1911).

RU har ikke avholdt ordinære møter i perioden, men behandlet en rekke saker pr. e-post.
Blant disse er diverse klage- og tvistesaker, assorterte regelspørsmål og kongressforslag.
FIDE har i perioden utnevnt Karl Johan Rist til IA (International Arbiter) og Henrik Sjøl (Akademisk SK) til 
FA (FIDE Arbiter). RU har autorisert Erling Elias Skjelstad (SMPOAÅ) til forbundsdommer.
RU har autorisert Tarjei Svensen (Oslo SS) og Inge Sandstad Skrondal (Akademisk SK) til kretsdommere.

Det har blitt arrangert 2 kretsdommerkurs i perioden. I Kristiansund (23.01 – 24.01 2010) var det 8 deltakere, 
7 av disse tok testen og samtlige besto. I Sandefjord (24.04 2010) var det 19 deltakere, 18 av disse tok testen 
og samtlige besto. De som besto dommertestene er utnevnt til klubbdommere.

Oslo, 10. mai 2010
Henrik Sjøl
Sekretær RU
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Eliteutvalgets medlemmer i 2009-2010 har vært Hans Krogh Harestad (leder), Eirik Gullaksen, Leif Erlend 
Johannessen, Bjørnar Byklum og Ellisiv Reppen. Rune Djurhuus, kaptein for kvinnelandslaget, og 
generalsekretær Dag Danielsen har også bidratt.

EU har hatt noen møter i perioden, men har også drøftet og avgjort saker over e-post.

Høydepunktet var EM for landslag i Novi Sad i Serbia 22 - 31 oktober 2009, som også la beslag på de meste 
av våre midler. 

Laget i åpen klasse bestod av GM Jon Ludvig Hammer, GM Leif Erlend Johannessen, IM Frode Elsness og 
FM Joachim Thomassen. Kaptein var Peter Heine Nielsen. Vi endte på 24. plass, og gledet oss over flere 
sterke resultater, og særlig over Jon Ludvigs sterke innsats med ratingprestasjon på 2792 og nest beste 
førstebordspiller.

Laget i kvinneklassen bestod av Marianne Wold Haug, WFM Sylvia Johnsen, Ellen Øen Carlsen og Ellisiv 
Reppen. Vi endte på 27. plass, likt med forhåndsrangeringen.

Ellers har kvinnelandslaget hatt en felles treningssamling under Rune Djurhuus’ ledelse. Dessuten har vi gitt 
økonomisk støtte til våre to offisielle representanter i nordisk mesterskap, GM Jon Ludvig Hammer og Daniel 
J. Kovachev.
 

For Eliteutvalget
Hans Krogh Harestad, leder

Arkivutvalget har dessverre ikke hatt noen møter det siste året. Det påhviler utvalget arbeid med materiale 
som skal avleveres til Riksarkivet og det er dette som har prioritet for det neste året.
 
Med hilsen
Gustav Gudbrandsen
leder
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Leder: Vidar Taksrud, Tempo 
Medlemmer: Odd Birkestrand, Masfjorden  Kjell M. Haug, Stjernen  Erling Kristiansen, OSS  Tore Løvås, 
Trondheim  Per Ofstad, Fredrikstad(2009)/ Gunnar Bue, Tønsberg (fra 2010). 

        
Kontakt har foregått enten via telefon eller e-post, og samtaler med styremedlemmer.

Kontakten har i stor grad vært med Sjakkontoret. Det har vært nok et godt samarbeidsår. Takk!
Spesiell takk til forbundsstyret for viktig økonomisk støtte!

Under landsturneringen i Bergen fra 05.07.08 – 13.07.08 deltok det 45 spillere i seniorklassene. 
Seniornorgesmester ble Lars Kjølberg; Trygve Lindsjørn vant Senior B. NM for seniorer i lynsjakk ble vunnet 
av Jarl H. Ulrichsen. 
I EM for seniorer i Rogaska Slatina (Slovenia) i tiden 18.07 – 30.07  2009 deltok det 5 norske spillere. 
I EM for seniorer i Tessaloniki (Hellas) 10.04 – 18.04 2010 var det norske spillere med.  
I NM i hurtigsjakk for seniorer i Trondheim 17.10.09 – 18.10.09 deltok det 8 spillere. Jarl H. Ulrichsen ble 
mester.  
I VM for seniorer i Condino, Italia fra 27.10.09 – 08.11.09 deltok 7 norske spillere. 
Stjernens romjulssjakk 28.12.09 samlet 22 deltakere. 
Under årets lag-EM for seniorer i Dresden 10.02.10 – 18.02.10  stilte Norge 7 lag; i alt 35 spillere! Ny 
deltakerrekord for oss. Resultatene i årets lag-EM var omtrent som ventet etter forhåndsrangeringen. Men 
Blindern Oldtimers presterte godt over forventet.      

             
Vi har som målsetting å arbeide for at sjakkspillere forblir aktive så lenge som mulig etter at de har blitt 
seniorspillere. Derfor opplyser vi også tidligere spillere, som har vært passive noen år, om mulighetene. 
Kanskje blir vi enda flere aktive seniorer?

For seniorutvalget
Vidar Takrud

Se under "Sportslige aktiviteter".
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Styrking av internasjonalt kontaktnett har hele tiden vært i fokus, og derfor var styret representert under både 
FIDE-kongress i Hellas i oktober, og World Cup i Khanty-Mansijsk i desember.

 Gjennomføringen av et svært vellykket ACC i august har også dette året vært av de store og viktige 
begivenhetene.

Det største gjennombruddet kom i desember 2009, da Kulturdepartementet offentliggjorde at de gir et 
statstilskudd på kr 70 millioner til Sjakk OL.

Etter at flere alternativer har vært vurdert over lang tid, er det nå besluttet at spillehall for Sjakk-OL blir den 
nye havneterminalen midt i Tromsø sentrum. Terminalen forventes å være ferdig i første halvdel av 2013. En 
gjennomarbeidet søknad ble levert FIDE 30. april, og det er nå klart at Bulgaria blir Norges eneste konkurrent 
i kampen om Sjakk-OL 2014.

For Sjakk Tromsø 2014 AS
Ida Lahlum, styremedlem

For Sjakk Tromsø 2014 AS har det vært et begivenhetsrikt år der mange 
brikker har falt på plass. Styret har også dette året bestått av styreleder Henrik 
Andenæs, nestleder Jøran Aulin-Jansson og styremedlemmene Roar Dons, 
Anne-Berit Figenschau, Hanne K. Kristiansen, Ulf Hansen og Ida Lahlum. 
Videre er Børge Robertsen daglig leder, og Morten Sand tilknyttet styret som 
juridisk rådgiver. Endring mot slutten av året er at Jan Eirik Johnsen, politisk 
rådgiver for ordføreren i Tromsø, har tiltrådt styret som observatør med forslag 
og talerett. 

Bakerst i årsberetningen, foreligger en 
oppsummering (på engelsk) av søknaden for Sjakk-

OL i Tromsø 2014.

Representanter fra Tromsø 2014, 
NSF og USF i møte med Familie- 
og kulturkomiteen på Stortinget, 

15. april 2010
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The city of Tromsø and the Norwegian Chess Federation (NSF) are strongly committed to hosting the 41st 
Chess Olympiad in 2014. The application is backed by the Norwegian Government through an allocation of 
NOK 70 million, approximately € 8.8 million based on today’s exchange rate.
With its 75,000 inhabitants, including 10,000 university students, Tromsø has all the amenities of “a small 
large city”. Chess players around the world will discover a friendly and open-minded population with hotels of 
excellent international standard, an attractive restaurant scene and diverse cultural activities.
Tromsø has a very active chess community and hosts an international festival, the Arctic Chess Challenge, 
every August. The tournament will be further upgraded in coming years to prepare for the potential Olympiad 
in 2014. As an important element of this preparation Sjakk Tromsø also offers to host the World Cup in 2013 
as part of the application for the 41st Chess Olympiad.
A national project group to prepare the Olympiad application was established in 2007 and in May 2008 the 
bidding company, Sjakk Tromsø 2014 AS, was established with The City of Tromsø (90%) and the NSF 
(10%) as shareholders. Thus, this application is the result of a long and thorough process, and Sjakk Tromsø 
will be well prepared to take on the responsibility of the Olympiad in 2014.

 in our application are briefly presented below and further outlined in the application 
document.

• Sjakk Tromsø will apply to host the Chess Olympiad during 1-14 August 2014, a period of pleasant and 
comfortable weather, offering the Olympic chess community a range of attractive experiences beyond the 
chess itself.

• The main objectives are:
Organize an Olympiad that is perceived as highly successful by all involved parties
Recruit more players via increased Internet presence and access 
Spotlight the significance of chess in education and intellectual development
Provide an unforgettable and positive experience of Tromsø, northern Norway, and Norway

• The Olympiad itself will begin on 2 August and end 14 August 2014. The tournament will consist of 11 
rounds, one round per day and two rest days. All matches will be transmitted via the Olympiad’s Internet 
portal and selected matches will be shown on large screens with commentary in the hall.

• The playing venue will be the new cruise ship Port Terminal located by the harbor, 300 meters from the main 
Tromsø hotels. The complex will consist of three adjacent buildings of which 8,000 square meters are 
available for the Chess Olympiad.

• The biennial FIDE Congress takes place over nine days in parallel with the Chess 
Olympiad, and concludes at the same time. The FIDE Congress is held in an appropriate facility, in one of the 
city’s main conference hotels, next to the playing hall.

• Sjakk Tromsø is committed to staging an attractive opening ceremony that contains both procedural and 
cultural elements and a slightly less elaborate closing ceremony. In addition the Olympiad will be center stage 
for the host city and its residents, and a comprehensive cultural calendar will be an integral part of the Tromsø 
2014 Chess Olympiad.
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• During the Chess Olympiad, a range of side events will be held. These will include various tournaments, 
seminars and the NSF board meeting.

• The web site/portal will be the event’s most important communication channel to the public and major 
resources will be allocated for this purpose.

• 1400 players divided over 150 open teams and 130 women’s teams from up to 150 nations
• 300 accredited for the FIDE Congress
• 400 accredited media reporters
• 1750 participants in the side events.
• 100 sponsors, election candidates, bidding cities, and guests.

There will be a need for about 35,000 overnight stays spread over 20 days. The peak need will be 2600 beds 
during the FIDE Congress, which is the nine last days of the event.
Sjakk Tromsø has received positive response from the hotel industry with about 80% of capacity free for the 
Chess Olympiad in the period 1-14 August.

Most of the transport needs are linked to the 2600 accredited attending. Most of these are coming from abroad 
and will arrive by air.
The Chess Olympiad will involve concentrated traffic, which makes it possible for airlines to increase capacity 
in advance and to fill planes more than during ordinary traffic. The conclusion is that the Olympiad represents 
a manageable traffic increase for the airlines. August is a month with good weather conditions and high 
regularity. International air traffic will come over Oslo Gardermoen Airport (OSL), the main airport in 
Norway, which has more than sufficient capacity to handle the traffic.
In its preparation Sjakk Tromsø will, in cooperation with the authorities, focus particularly on the visa issue, 
securing a smooth and effective entry to Norway for accredited personnel.

Costs for the planning and execution phase from Q4 2010 inclusive, to Q2 2015 inclusive, are calculated to be 
NOK 119.3 million (€ 14.9 million), primarily (figures below in € million/% of total):
• Hotel and board costs for the accredited - € 4.4/ 30%
• Wage and travel expenses € 3.2/ 22%)
• Duties to FIDE € 1.1/ 8%
• Marketing costs € 1.2/ 8%)
• Running of facility, technology and information € 1.0/ 6%
• Ceremonies and culture € 0.9/ 6%
• Various other costs € 1.5/ 10%
• Provision for uncertainty € 1.5/ 10%

The Olympiad will be financed through a combination of governmental support, regional funds and marketing 
income from sponsors, partnerships and other sales income. The grant from the Norwegian Government of 
NOK 70 million/ € 8.8 million covering 73% of the budget is a cornerstone of the financing and gives us great 
confidence in our ability to organize a highly successful Chess Olympiad in 2014.
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The city of Tromsø, The Norwegian Chess Federation and Sjakk Tromsø 2014 AS look forward to 
presenting our application to FIDE, its representatives and certainly to the FIDE Congress in Khanty-
Mansiysk during the 39th Chess Olympiad later this year.

Yours sincerely,

Sjakk Tromsø 2014 ASNorwegian Chess FederationCity of Tromsø

Henrik Andenæs
Chairman

Jøran Aulin-Jansson
President

Arild Hausberg
Mayor




