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TIL NORGES SJAKKFORBUNDS  

KLUBBER OG KRETSER 

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

DAGSORDEN VED NSFs 92. 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: 

Forslag 1. Lagene i eliteserien må ha spillere av begge kjønn 
Forslag 2. Styret i NSF innrapporteres til NSF reglementsutvalg  
Forslag 3. Endring av regler for stikkamp  
Forslag 4. Forslag om at seniorutvalget velges på Kongressen  

  
8. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 
 
9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 
 - Så langt er det ikke mottatt søkere til Landsturneringen 2015 
 - En søknad om opsjon for Landsturnringen 2017 

10. Ungdommens Sjakkforbund 

11. Valg: Sentralstyrets 8 medlemmer. Ytterlige fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett medlem for tre 
år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget. 2 medlemmer til Arnold J Eikrems 
Minnefond. To revisorer med varamenn.  
Valgkomité bestående av formann og to medlemmer.  

 

Oslo 30. mai 2013 

Norges Sjakkforbund 

 

 

Jøran Aulin-Jansson      Liv Mette Harboe 
President       Generalsekretær 
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Forslag til NSFs kongress i 2013 

Forslag 1. Lagene i eliteserien må ha spillere av begge kjønn (fra OSS og SK av 1911) 

Forslaget gjelder: Lagene i eliteserien må ha spillere av begge kjønn på laget i alle kamper. Gjelder fra 
sesongen 2014-2015. 
 
Begrunnelse: 
Forslaget betyr at lagene i eliteserien må ha minst én kvinne på laget i alle kamper.  
 
Klubbene som står bak forslaget tror dette vil være et lite, men viktig skritt for kvinnesjakken. 
Vi er blitt stadig mer overbevist om betydningen av kvinnespørsmålet for norsk sjakk, og vi mener at 
det må tas aktive grep for å gjøre noe med dagens situasjon. 
 
I tidligere diskusjoner om kvinnesjakk har man gjerne snakket om antallet - vi går glipp av masse 
medlemmer. Dette er utvilsomt riktig, men det er spørsmål om ikke effekten på hele miljøet er like 
viktig. 
 
Et miljø med jevnere kjønnsfordeling tror vi vil være et triveligere miljø, og dermed mer interessant 
også for menn. Et miljø som er mer sosialt, kan også føre til mindre fokus på resultater, hvilket vi 
mener vil være positivt. 
 
Rent praktisk bør det by på få problemer å innføre kvinnebord. Alle elitelagene har, eller kan greit få 
tak i, kvinnelige spillere på habilt nivå. For å gi klubbene god tid til å tilpasse seg den nye regelen, 
foreslår vi at den gjelder fra sesongen 2014-2015 (som starter i november 2014). 
 
Hva som skjer ved brudd på regelen, er det ikke nødvendig for Kongressen å ta stilling til. Vi 
bemerker likevel at en naturlig løsning kan være at en klubb som stiller med spillere av bare ett 
kjønn, taper walk over på sistebord. 

 
Styrets syn på forslaget: Styret er delt.   

 

RUS KOMMENTAR: FORSLAGET MEDFØRER ENDRINGER I NSFS TURNERINGSREGLEMENT (2.0.5.A SERIESJAKKEN, PUNKT 

9. ELITESERIEN). 

 

Forslag 2. Styret i NSF innrapporteres til NSF reglementsutvalg fra Steinar Hardersen, 

Komsa SK. 

Sak: Terroristen Jan Sigmund Berglund og NSFs delaktighet, fra Steinar Hardersen, Komsa SK. 

Styret i NSF innrapporteres til NSF reglementsutvalg som disiplinærsak for å ha forsterket Jan 

Sigmund Berglunds terroristaktiviteter mot Steinar Hardersen, en hjemmel i Norsk Sjakkforbunds 

lover § 1 pkt. 2, og § 18 c angår. 

Forhistorien: 

Jan Sigmund Berglund (JSB) har i årevis ærekrenket meg med uriktig og nedsettende omtale av meg.  

Etter at han gikk fra sitt visepresidentverv i NSF har han offentliggjort et manifest hvor han detaljert 

forteller hvordan han skal ta meg. Terrorister lager gjerne manifester (vedlegg 1).  Etter dette trakk 

han seg tilbake med manifestet sitt til gården på Berg, for deretter som lyn fra klar himmel å plaffe 
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meg ned, uanmeldt. (vedlegg 2) Hans brev til foreldre/foresatte fikk jeg ikke kjennskap til før langt 

etter at NRK hadde laget en sak om brevet hans.  JSB på sin side refererte villig vekk hva NRK slo opp. 

Hans egne løgner var dermed blitt sannheter. JSB skriver derfor at jeg er «en kriminell svindler» 

Saken resulterte i at jeg ble politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet for svindel og 

dokumentfalsk.  Etter fire år er saken nå henlagt av politiet (vedlegg 3, 4, 5 og 6). Tilsynet brukte et 

brev til JSB som hovedbevis  (vedlegg 7,8 og 9). 

Norsk Sjakkforbunds støtte til ryktemakeren: 

Så godt som alle opplysninger JSB refererer i brevet er usanne eller negativt retorisk ledende.  Mange 

av opplysningene hans kunne NSF straks ha avsannet, (vedlegg 10), men i stedet ba de meg gi en 

redegjørelse, da saken var, sitat fra NSF: «svært alvorlig, og skadelig for sjakkens omdømme». 

(Vedlegg 11) På kongressen vil jeg føre bevis for at NSF har vært partisk i saken. 

Jeg har hatt mange samtaler med NSF om saken, men ingenting har skjedd.  Er ikke saken lenger 

«svært alvorlig»?  Og hvem har vært «skadelig for sjakkens omdømme»? Er ikke terroristaktivitetene 

til  JSB «svært alvorlige»?  Som terrorister flest har terrorister rett i sin egendefinerte verden.  At 

statsadvokaten for Troms og Finnmark og Vestfinnmark politikrets henlegger JSBs påstander mot 

meg, endrer ikke JSBs syn (vedlegg 12 og 13).  JSB har sitt eget manifest å forholde seg til.  Sjakken 

har altså en frittgående terrorist her nord, støttet av to voldstruere. Hva blir hans neste utspill mot 

meg og min familie? 

Etter at jeg ble frikjent av politiet for JSBs ondsinnede slarv, hører jeg nå ingenting fra NSF. Slikker 

presidenten sine sår, når han nå ser at jeg hadde og har rett, og ikke JSB? Når en politianmeldelse 

henlegges av politiet, skal NSF ikke ta slikt på alvor, ser det ut for. JSB har jo rett, uansett. Man skal 

ikke glede seg over at en terrorist har feil, skal en forstå NSF, men heller tie det i hjel. 

Jeg anklager NSF for å ha gitt Lotteri- og stiftelsestilsynet forledende opplysninger om min aktivitet. 

(Vedlegg 14).  Og at de bak min rygg har bedt om et samarbeide om saken med tilsynet (Vedlegg 

15,16 og 17).   

NSF har ikke i saken fortalt noen plass at de ikke støtter hva JSB påstår. De prøver heller å fremstille 

saken som en lokal konflikt. Tøv i fra forbundet. I en konflikt må minst 2 parter være uenige om noe. 

Hverken jeg eller Komsa Sjakklubb har noe uoppgjort med JSB. Men terroristen kjører løpet sitt, over 

og under jorden. En terrorist taler gjerne på vegne av andre. Det gjør også JSB, 40 mil unna meg og 

Komsa Sjakklubb. Men hvem taler han på vegne av? Ingen. Jeg anklager NSF for ikke i det hele tatt 

for lengst har stanset JSBs ærekrenkinger, så og si på Tromsø Sjakklubbs og NSFs eget papir, i «vi»-

form, mot meg. Han har kunnet tatt seg til rette, med NSFs aksept. Sågar har NSF brukt Lotteri- og 

stiftelsestilsynet for å kunne underbygge en eksklusjon av meg. (vedlegg 18) 

 

Styrets syn på saken: Sentralstyret har sendt saken over til RU. 

RUS KOMMENTAR: RU HAR INGEN KOMMENTAR. 
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Forslag 3. Endring av regler for stikkamp (fra sentralstyret) 

Ved poenglikhet om førsteplassen mellom to spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles to partier 

med tenketid 25 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte trekk. Ved fortsatt poenglikhet 

spilles to partier med tenketid 10 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per utførte trekk. Ved 

fortsatt poenglikhet spilles to partier med tenketid 5 minutter samt 3 sekunders tilleggstid per 

utførte trekk. Hvis det fortsatt ikke er en vinner, skal det spilles ett avgjørende parti med slike regler: 

- Det trekkes om farge, spilleren som vinner trekningen får velge farge.  

- Spilleren med hvite brikker får 5 minutter tenketid, mens spilleren med svarte brikker får 4 

minutter. 

- Fra og med trekk 61 skal begge spillere få 3 sekunder tillegg pr trekk.  

- Hvis partiet ender med remis, er spilleren med svarte brikker vinner av kampen. 

- Stikkampen skal spilles "umiddelbart" etter at siste ordinære runde er over, med en pause på 30 

minutter. 

Begrunnelse: For å øke interessen for Landsturneringen i media, er det en fordel at en norgesmester 
kåres når Landsturneringen er ferdig. 

RUS KOMMENTAR: FORSLAGET MEDFØRER ENDRINGER I NSFS TURNERINGSREGLEMENT (2.0.2.A.B 

LANDSTURNERINGEN,  PUNKT 7. POENGLIKHET). 

 

Forslag 4. Forslag om at seniorutvalget velges på Kongressen (fra styret) 

Styret foreslår for Kongressen at seniorutvalget velges på Kongressen, dette er en mer ryddig måte å 

oppnevne utvalget på. 

Valgperioden bør være 2 eller 3 år; slik at kontinuitet kan ivaretas. 

Utvalget består av leder og 3-5 medlemmer. Innføres fra og med Kongressen 2014. 

 

RUS KOMMENTAR: FORSLAGET MEDFØRER ENDRINGER I NSFS LOVER (PUNKT 10. PÅ KONGRESSEN SKAL BEHANDLES) 
OG I MANDAT FOR SENIORUTVALGET. 
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Norges Sjakkforbunds budsjett for 2013 og 2014. 

Budsjett (drift) 
Budsjett 
forslag 

Revidert 
Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett 

 

INNTEKTER 2014 2013 2013 2012 2012 
 

Forbundskontingent 850 000 850 000 850 000 864 879 850 000  

ELO-avgift (netto) 165 000 165 000 165 000 154 876 165 000  

NM-avgifter  70 000 70 000 70 000 61 430 70 000  

NGP 50 000 50 000 50 000 49 575 55 000  

Seriesjakk med Eliteserie 160 000 160 000 160 000 145 150 160 000  

Andre inntekter 545 000 545 000 65 000 544 062 65 000 1 

Salgsinntekter 5 000 5 000 18 000 4 908 18 000  

Sponsorer 0 0 0 0 0  

    
  

 
 

Sum driftsinntekter 1 845 000 1 845 000 1 378 000 1 824 880 1 383 000  

    
  

 
 

KOSTNADER 
   

  
 

 

Personalutgifter 580 000 580 000 600 000 441 222 600 000 2 

Regnskap 80 000 80 000  121 381  3 

Kjøp av salgsvarer 10 000 10 000 10 000 9 530 10 000  

Husleie (netto) 70 000 70 000 70 000 69 396 70 000  

Drift av hus inklusiv fyring  8 000 8 000 8 000 11 213 8 000  

Forsikringer 3 000 3 000 3 000 5 508 3 000  

Kontorutgifter 15 000 15 000 15 000 13 497 15 000  

Telefon og internett 10 000 10 000 10 000 14 087 10 000  

Porto (ekskl. NSb) 2 000 2 000 7 000 2 019 6 000  

IT/Internettutv. - dette er nå IKT 25 000 25 000 25 000 28 276 25 000  

Kostnader tillitsvalgte 30 000 20 000 10 000 5 857 10 000 4 

NGP 50 000 50 000 50 000 61 750 70 000  

Eliteserien/Seriesjakk  135 000 135 000 100 000 136 939 100 000  

Norsk Sjakkblad (netto) 300 000 300 000 300 000 259 636 300 000  

Eliteutvalget 400 000 400 000 25 000 260 812 50 000 5 

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

Seniorutvalget 20 000 20 000 20 000 18 088 20 000  

Avgifter FIDE (netto) 30 000 30 000 30 000 29 605 30 000  

Nordisk Sjakkforb. 0 4 000 0 0 0  

Gaver og premier 5 000 5 000 5 000 3 194 5 000  

Diverse kostnader 5 000 5 000 5 000 400 5 000  

Avskrivninger 0 0 0 2 171 0  

Tap på krav 1 000 1 000 1 000 0 1 000  

Prosjekter 30 000 30 000 30 000 8 543 30 000  

    
  

 
 

Sum driftskostnader 1 834 000 1 828 000 1 344 000 1 523 123 1 388 000  

    
  

 

 

Driftsresultat 11 000 17 000 34 000 301 757 -5 000  

Kommentarer til budsjettet 
1. Forventet tilskudd fra COT 2014 for de neste to årene er satt til 500 000,- per år. 

2.  Det ser ut til å bli mer jobb også på administrasjonen i forkant av OL i Tromsø 

3. Personalutgifter og utgifter til regnskapsføren fil framover føres separat. 

 

Kravet om autorisert revisor for å få MVA-kompensasjon er fjernet for oss, samt at vi kommer til 
å gjøre grep for å redusere utgifter til regnskapsføring. 

4. Det må forventes flere representasjonsoppgaver for styremedlemmer 

5. Hva EU kan disponere er avhengig av forhold i note 1. 
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Søknad om opsjon på Landsturnering og Kongress 2017  
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Valgkomiteens innstilling 

Sentralstyret       

President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg 

Vise president Kristian Trygstad OSS Gjenvalg 

Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg 

Turneringssjef Henrik Sjøl Akademisk SK Gjenvalg 

Eliteutvalgsleder Thomas Robertsen SK 96 Gjenvalg 

Styremedlem Ellisiv Reppen OSS Gjenvalg 

Styremedlem Oddvar Aasen Moss Ny 

Styremedlem Kjersti Børsum 
 

Ny 

Revisorer       

Revisorer Vidar Taksrud Tempo Gjenvalg 

Revisorer Trond Gabrielsen Bergens SK Gjenvalg 

Vararevisor Bjørn Lerstad Drammens SK Gjenvalg 

Vararevisor Svein-Erik Bakken Follo SF Gjenvalg 

Eliteutvalget       

Leder eliteutvalget (også i styret) Thomas Robertsen SK 96 Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg 

Eliteutvalgsmedlem Trond Gabrielsen Bergens SK Ny 

Reglementsutvalget       

Medlem (for 3 år) Arne Tjølsen Bergens SK Gjenvalg 

1.vara RU Roar Nærheim Stavanger SK Gjenvalg 

2. vara RU Øyvind Bentsen SK 1911 Gjenvalg 

Arnold Eikrems minnefond       

Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Jonathan Tisdall Asker SK Gjenvalg 

Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg 
 

Valgkomiteen har hatt 4 møter. Vi har gjort to prioriteringer: 

- Vi erstatter en av de to som ikke ønsker gjenvalg til sentralstyret med enkandidat utenfor 

sjakkmiljøet. Vi mener dette vil styrke sentralstyret, ikke minst i forhold til OL og VM-match, for å få 

maksimalt ut av dette ift rekruttering og aktivitetsnivå.  

- Eliteutvalget er foreslått redusert fra 5 til 3 medlemmer, etter ønske fra den vi innstiller som EUs 

leder (Robertsen) og VK selv. VK mener EU først og fremst skal være en (ubyråkratisk) støtte og 

veileder for landslaget og landslagstreneren, og at en utvalgsstørrelse på 3 er mer enn nok. Vi minner 

her om at EU innstiller til landslagsuttak, mens sentralstyret godkjenner det. 

 

Valgkomiteen henstiller for øvrig sentralstyret til å se på restrukturering av andre utvalg og komiteer, 

ikke minst ift utvalgsstørrelse. Valgkomiteen mener også det er grunn til å diskutere om Kongressen 

skal velge underutvalgsmedlemmer (EU, RU, AEM, osv), framfor å la 

utvalgsleder/sentralstyremedlem utnevne disse selv.  

 

Oslo 28.5.2013, Bjarne Zachariassen (leder)         Arne Danielsen            Jan Øyvind Johansen 

 

Forslag til ny Valgkomite: Håvard Løvik, Stavanger (leder), Arne Danielsen og Jan Øivind Johansen 
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Referat fra NSFs 91. KONGRESS 
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Vedlegg 1 Manifest 

 

Derfor .... 

Navn:  Jan S 

Dato:  27.10.06 - 12:22 

  

 
...... gikk jeg:  
 
Mitt sterke personlige engasjement i Komsa-sakene viste seg etter hvert å være umulig å 
kombinere med å sitte i mitt verv.  
 
Det var etter hvert klart at jeg ble sittende med forventninger fra andre medlemmer i 
sentralstyret om at jeg ikke kunne fortsette å være like direkte i min tale, for eksempel på 
Komsas hjemmesider. Kall det gjerne munnkurv. 
 
Jeg følte også at jeg ble sittende i et mindretall i styret med forståelsen for hvor skadelig 
splittelsen av sjakkmiljøet er og hvem som har ansvaret for at det er slik. 
 
Mitt engasjement førte også til at jeg ble erklært inhabil i saksbehandling angående en 
konkret hendelse i Vadsø der en spiller saboterte turneringa ved å trekke seg. Styret 
valgte så å reagere på en lite kontant måte på denne siste provokasjonen i 
Vadsøsjakken 2006. Her hadde styret muligheten til å benytte sitt eget regelverk som 
kan gi flere års utestengelse fra å delta i turneringer ved grove brudd, men gav kun 
”betinget dom”. Dette til tross for at det ble dokumentert at dette ikke var første gang slik 
sabotering ble gjort. 
 
Jeg var også sterkt kritisk til saksbehandlingen og behandlingen av turneringsleder i 
denne konkrete saken. Jeg fikk sterk kritikk fra presidenten da jeg ønsket 
turneringsleders kommentar på forsvaret fra ”tiltalte” – fordi de sto i sterk motsetning til 
de rapportene han hadde sendt. En av disse måtte snakke usant, og selv var jeg ikke i 
tvil om hvem. 
 
Mine motdebattanter forsøkte å kneble meg med mitt eget verv, og de har latt det skinne 
klart igjennom hele tiden at rettssalen venter om de ikke får det slik de vil. Jeg har 
oppfattet at sentralstyret vegrer seg veldig for å komme i en situasjon der rettsapparatet 
blir koblet inn. 
Når jeg så får trusselbrevet fra advokatene til lederen i Komsa ser jeg at dette også er en 
klar melding til sentralstyret. Her nøles det ikke med å bruke rå pengemakt som dyre 
advokater er. Ved at jeg trakk meg fra styret kan det nå hende at NSF slipper å få et slikt 
brev tilsendt og dermed må bruke penger på advokatutgifter. (Selv har jeg fått mange 
støtterklæringer om økonomisk hjelp i tilfelle saken havner i retten. Det takker jeg for, jeg 
er ingen rik mann.) 
 
Jeg er også svært skuffet over at forbundet ikke ønsker å undersøke om klubbene 
Komsa og Samisk bruker automatpenger slik de skal i henhold til regelverket. De har 
ingen barne- og ungdomsmedlemmer og har i årevis mottatt penger fra spilleautomater. 
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Forbundet har full anledning til å be om innsyn i regnskapene, men velger å la det være. 
Hvis det etter gjennomsyn fra lotteritilsynet viser seg å være misbruk av midler tar det 
seg dårlig ut i media at sentralstyret hadde fått inn mistanker om dette uten at de ville 
undersøke saken. 
 
Jeg har i alle andre saker som har vært behandlet av sentralstyret gjennom den tiden fått 
stor respekt for medlemmene her, og presiserer at det kun er i denne enkeltstående 
saken at vi er uenige og at jeg tror og vet at de gjør en glimrende innsats for oss i Sjakk-
Norge. Vi snakker sammen, her er intet vondt blod, og kanskje har vi også samme 
målsetning, men forskjellig vei. Liksom jeg ble ønsket lykke til videre av Torstein, ønsker 
også jeg dem et fortsatt godt arbeide framover der mange spennende saker venter - for 
eksempel et eventuelt OL i 2014. Kanskje i Tromsø. 
 
Jeg fortsetter mitt engasjement i turneringskomiteen i forbundet, der mitt hovedarbeide er 
å sørge for at resultatene fra NVGP presenteres på rask og grei måte. 
 
Håper at dette innlegget gir mening og forståelse til hvorfor jeg ikke lenger er 
visepresident i NSF. 
 
Jeg vil ellers beklage til alle her hjemme at jeg i det siste har hatt mindre tid og energi til 
mine vanlige hyggelige sjakkgjøremål, som for eksempel å komme i sjakklubben, 
oppdatere hjemmesidene og ikke minst lede klubben på en noenlunde stødig måte. 
Tanken har vært nesten tom. 
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Vedlegg 2 Brev fra JSB til foreldre-foresatte 
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Vedlegg 3 Henleggelse Steinar 
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Vedlegg 4 Henleggelse Komsa 
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Vedlegg 5 Henleggelse bakgrunn 
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Vedlegg 6 Henleggelse 
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Vedlegg 7 Jeg kjenner deg ikke 
Steinar Hardersen Skoleveien 28 9510 Alta 

Alta, den 19. mars 2013. 

Arnt Øystein Andersen 

Jeg kjenner deg ikke, og har aldri hilst på deg.  Vedlagte brev er brukt som hovedbevis i 

politianmeldelsen til Lotteri- og stiftelsestilsynet av meg med påstand om svindel og 

dokumentfalsk.  Anmeldelsen er nå henlagt av statsadvokaten for Troms og Finnmark. 

Fredag den 23.3. skal jeg ha et innlegg på rektormøtet i Alta Kommune for å foreslå at Komsa 

Sjakklubb ønsker å fortsette sjakkundervisning på barneskolene våre, etter et over 4 års 

opphold. 

Du og Vidar Kristoffersen voldstruet meg på et møte med foresatte/foreldre og Komsa 

Sjakklubb i 2008. Betingelsen din var dersom jeg noen gang oppholdt meg på Komsa Skole i 

fremtiden.  Som du sikkert husker, valgte jeg straks å avslutte møtet etter voldstruslene. 

Det er naturlig for meg å be deg stille opp på rektormøtet og redegjøre for din voldstrussel, 

da Komsa Sjakklubbs engasjement innebærer at jeg vil oppholde meg på Komsa Skole ofte i 

fremtiden, om rektormøtet ønsker sjakkundervisningen. 

Du har rett til skriftlig å mene hva du vil om meg.  Er påstandene dine sanne og ikke 

ærekrenkende tåler jeg slikt.  At du omtaler meg, uten samtidig å opplyse slikt til meg, er 

også din greie.  Du har nå anledning å benytte rektormøtet til å bevise din skriftlige påstand 

om at jeg er, sitat:  en notorisk «kjeltring».   

I ditt brev av 17.1.08. omtales noe skriving på klasseromstavla.  Jeg tok et bilde av tavla .  Der 

står fornavnene til elevene oppført med kritt – av ansvarlig lærer. Hun skrev  

gruppeinndelingen. Det skal godt gjøres å finne handskrifta til din sønn der. 

Skulle noen av møtedeltakerne spørre om hvorfor det har vært et langt opphold i 

sjakkundervisningen, akter jeg å fortelle, med navns nevnelse,  om et mangeårig  skittent  

spill  som har foregått i sjakken hernord. Her har bl.a. du, Jan Sigmund Berglund og Odd 

Erling Mikalsen,  vært aktiv på muldvarpnivå.  

Med hilsen 

Steinar Hardersen 

1 vedlegg 

Kopi: Jan Sigmund Berglund                                                                                   
         Odd Erling Mikalsen                                                                                                       
         Vidar Kristoffersen 
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Vedlegg 8 Arnt til JSB 
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Vedlegg 9 Jan S til Tilsynet 
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Vedlegg 10 Bendik NSFU bekrefter 
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Vedlegg 11 Svært alvorlig 
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Vedlegg 12 Korr-JanS-Kjell 
Date: Sat, 28 Apr 2012 16:04:03 +0200 

Subject: Re: Dårlig tid! 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

Med dokumentforfalskning mener jeg at Hardersen sendte inn to klasselister fra Komsa skole, og 

presenterte disse som medlemmer i Komsa! Dette ble det store oppslag om i avisa og både rektor og 

foreldre ble JÆVLIG forbanna på ham for dette. Alt dette gjorde han for å kunne fortsette å ulovlig 

tjene penger til de voskne på automatdriften. Skurkestreker! Dette er bakgrunnen til 

anmeldelsen. 

Den eneste ukulturen jeg kan se er Steinar Hardersen kroniske forsøk på å tilegne seg penger via 

automatdrift som han ikke har krav på. At du sutrer over at ingen vil høre på deg handler mest om 

at det du sier i denne saken er gammelt vås. 

Det er nærmest latterlig å tro at du eller andre kan få kulturdepartement inn. Du har jo ingen poeng å 

komme med her ....Her kommer du til å stange hauet mye i dørkarmene når du ser at ingen orker å ta 

tak i denne saken. 

Jan S 

 

Date: Sat, 28 Apr 2012 14:17:13 +0200 

Subject: Re: Dårlig tid! 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

 

Jeg har nå lest gjennom det du mener er ukultur. Omtrent ALT er lenket til Steinar Hardersens 

kontroverser for 8-10 år siden. 8-10 år siden!! (De fleste i sjakkmiljøet mente at Hardersen selv var 

roten til alt som hendte. Selv tipset jeg lotteritilsynet om at han drev med dokumentforfalskning 

og svindel med penger som skulle gå til ungdomsarbeid. Alt mange år tilbake i tid. Dette er en sak 

som de får slite med selv. For oss andre er det på tide å gå videre...)  

 

Så er det at du ikke slipper til med et brev i sjakkbladet der du skal ta opp denne saken. (Redaktøren 

bestemmer over innholdet) 

Så til slutt at du får for lite informasjon om hvordan det går i OL-saken. (Ukultur????) 

 

Glem dette - jeg kommer til å bli svært overrasket om noen aviser i det hele tatt ser nyhetsverdi i dette 

tøvet dit.  

Konsentrer deg om å få ut boka - her har di virkelig noe å fare med! 

 

I beste mening 

Jan S 

 

Date: Fri, 27 Apr 2012 14:09:33 +0200 

Subject: Re: Dårlig tid!  

 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

Min mening om hva Steinar Hardersen står for er ikke uendret; Han er en person som gjør 

omtrent hva det skal være for sin egen sak, og jeg ser på ham som en ren skurk.  

Nei, jeg tror ikke du er under inflytelse av ham mer, men dessverre var det tider da dere gikk i 

samspann og mange vonde ord ble sagt. 

 

Jeg har alltid likt deg Kjell, helt siden du heiet meg fram som ungdom. 

Jeg er glad for at du har skilt lag med Steinar - jeg skulle også håpe du ikke brukte energien på 
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dette "tullet" som ikke fører til noe som helst. 

Du er en god venn, men som "politiker" er du fullstendig uegnet :)  

Du er definitivt ikke er ambassadørtypen og derfor blir det mye krasj og uenighet. 

Din manglende tro på demokratiske prosesser gjør deg mer egnet til å drive egen bedrift der du selv er 

sjef enn å delta i en foreing der valg, flertall og slikt avgjør hvem som styrer. 

 

Rett frem er du dog, og man vet jo hvor man har deg :) 

 

Klem Jan S 

 

Date: Wed, 2 May 2012 20:34:18 +0200 

Subject: Re: SV: SV: Noe nytt? 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

Dumt at det kanskje er andre som besitter fornuften i denne saken. De fleste er altså uenig med deg, og 

mener fornuften mangler på din side i denne saken. 

Dette ukulturbegrepet du bruker koker som sagt ned til bråk rundt Steinar Hardersen. 

 

Siden vi lever i et demokrati så blir det som regel slik flertallet vil. 

Så kan man nå sloss, bruke advokat og bråke for å forsøke å få rett likavel. 

Om det gavner noen.... tror ikke 

Jaja 

 

Date: Wed, 2 May 2012 14:59:15 +0200 

Subject: Re: FW: SV: SV: Noe nytt? 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

Det er jo fristende å si: Hva var det jeg sa! 

 

Du kommer til å stange hodet i veggen overalt når det gjelder denne saken Kjell . 

Gi deg med å bære rundt bensinkanner til et sluknende bål. 

 

Avisene skjønner at dette ikke er en sak for dem, og i sjakkmiljøet får du ingen respons. 

Innse at denne saken kommer du ikke videre med - det er jo helt rett som journalisten skriver - en liten 

lokal konflikt i Alta. 

De fleste mener Steinar er syndebukken, deriblant meg, mens du og et fåtall andre mener Steinar 

er uskyldig - og det finnes andre å skylde på. 

 

Der står saken - og ingenting ser ut til å rokke ved dette. Du får ALDRI noen på noen av sidene til å 

endre på dette. 

Det beste for at saken en gang skal legges bak oss er å være uenige om at vi er uenige.  

 

Jan S 

Date: Wed, 2 May 2012 21:37:49 +0200 

Subject: Re: SV: SV: Noe nytt? 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

Ja, du ser no sjøl. 

Har ikke dårlig samvittighet for nokka, og så langt er den eneste skurken jeg er Hardersen. Han er 

den eneste som er politianmeldt, så vi får nå se hvordan den saken fyker av. 

Han er jo allerede "dømt" i lotteritilsynet og mistet lotteriverdigheten, så det er jo åpenbart at 
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om det finnes svin noen steder, så er det i skogen til Hardersen. 

Jan S 

 

Date: Wed, 6 Feb 2013 21:07:32 +0100 

Subject: Re: Dypere skyttergraver? 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

Jeg forteller bare hvordan det er - har ikke behov for noen skyttergrav.Lotteritilsynet gav meg rett i 

mine mistanker. Vil du styre i med den gamle saken sammen med din gamle våpendtager Hardersen 

får du gjerne gjøre så. 

For meg og alle andre er denne saken tilbakelagt.Du ser jo at du ikke når fram til noen fornuftige 

mennesker med din håpløse påstand om ukultur.Den eneste ukulturen jeg så langt har sett er 

triksinga med lotteripenger - og den har tilsynet slått ned på. 

Jan S 

Date: Wed, 6 Feb 2013 16:00:46 +0100 

Subject: Re: Ukultur 

From: simsim64@gmail.com 

To: blodogjern@hotmail.com 

 

Jeg har kun gitt tipset lotteritilsynet om min bekymring for at det foregår ulovlige ting både i 

Komsa og Samisk.At de har lotterivirksomhet uten at dette går til barn og unge slik det står i 

statuttene, at det ser ut til å være voskne som bruker av denne potten. 

Alt dette er jo dessverre fakta. Lotteritilsynet har for egen regning funnet fram til at så faktisk er 

tilfelle. Etterforskninga deres medførte straff til begge klubber med inndragning av muligheter 

for å drive lotterivirksomhet i en periode. 

Saken var så grov sett fra loteritilsynets side at de også ble anmeldt. At påtalemyndighetene 

henlegger saken på grunn av bevisets stilling frikjenner overhodet ikke Steinar for snusket 

han har bedrevet. 

Jan Sigmund 

Vedlegg 13 den kriminelle SVINDLEREN 
----- Original Message -----  

From: Jan S. Berglund  

To: 'Kjell Johannessen'  

Sent: Friday, February 08, 2008 11:28 PM 

Subject: SV: Fw: KORSTOGET FORTSETTER! 

 

Et lite PS til: 

 

QUOTE  

§ 182. Den, der i retsstridig Hensigt benytter som ægte eller uforfalsket et eftergjort eller forfalsket 

Dokument eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med Fængsel indtil 2 Aar, men indtil 4 Aar, 

naar der handles om et indenlandsk eller udenlandsk offentligt Dokument. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fra: Jan S. Berglund [mailto:simsim64@gmail.com]  

Sendt: 8. februar 2008 23:25 

Til: 'Kjell Johannessen' 

Emne: SV: Fw: KORSTOGET FORTSETTER! 
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Et lite PS. Du skriver feilaktig at NSF aldri har kommet med noen form for irettesettelse av Steinar 

Hardersen.. 

Joda, han soner en "betinget dom" for sin slette oppførsel under Vadsøsjakken 2006! 

 

Jan S 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Fra: Jan S. Berglund [mailto:simsim64@gmail.com]  

Sendt: 8. februar 2008 17:14 

Til: 'Kjell Johannessen' 

Emne: SV: Fw: KORSTOGET FORTSETTER! 

 

Demokratiet i nord har heldigvis tvunget Komsa til SVÆRT motvillig å oppgi å arrangere NNM for lag. 

 

Narvik kommer med sine to lag til turneringa i Tromsø, selv om Steinar har vært på besøk der i går og 

pissa folk etter ryggen. 

 

Jaså, sier du at Kirkenes har også mottatt penger av Komsa. Hmm, det var nytt, men da skjønner jeg jo 

bedre at noen av Kirkenesfolket fremdeles ikke klarer å se at det er noe galt fatt med måten Komsa og 

Samisk har svindlet på. 

 

Ja, hvis pengene Kirkenes fikk også gikk til å sponse voksne folks sjakkaktiviteter så skjønner jeg godt at 

de er litt ugne for å bli avslørt. 

 

Så du skal skrive i avisene - vær så god - drit dere mer ut - hvis avisene i det hele tatt vil ta i dritten du 

og Steinar produserer. 

 

Jeg ble for øvrig ikke sparket - JEG valgte å gå av fordi JEG ikke syntes at man tok kriminaliteten Steinar 

driver med alvorlig nok. 

 

Realiteten er at BÅDE Samisk og Komsa har fått påpakninger for sine disposisjoner med lotteripenger og 

for sin manglende dokumentasjon av pengene er gått til det de skal brukes til. 

Begge klubbene mista lotteriverdigheten på grunn av dette! Komsa fikk sin tilbake etter svindelen med 

medlemslistene - en svindel som trolig kommer til å koste Steinar dyrt. 

 

Er det noen som bør legge seg langflat så er det den kriminelle SVINDLEREREN Steinar Hardersen. 

 

 

Jan S 

----- Original Message -----  

From: Jan Sigmund Berglund  

To: Kjell Johannessen  

Sent: Friday, February 08, 2008 1:07 PM 

Subject: Re: Fw: KORSTOGET FORTSETTER! 

 

Gjør som du vil, jeg skjønner jo at du er mer intereessert i ting som du kan kritisere meg for enn å se på 

realitetene bak det som Steinar har gjort. Akk, ja 

 

Jan S 

 

 

Den 08.02.08 skrev Kjell Johannessen <kj.johannessen@getmail.no> følgende:  

Jeg får bare ta til etterretning at brevet må jeg skaffe meg selv. 

Kjell 

 

----- Original Message -----  

From: Jan S. Berglund  
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To: 'Kjell Johannessen'  

Sent: Thursday, February 07, 2008 11:04 PM 

Subject: SV: Fw: KORSTOGET FORTSETTER! 

 

Saken er slik du har sett den i media. Jeg går ut i fra at du har lest avisoppslagene og hørt på 

radiosendingene. Disse gir et utmerket bilde av realitetene.  

 

Jeg har kun gjort foreldrene oppmerksom på at ungene deres var innmeldt i Komsa Sjakklubb, og at 

innmeldingene av dem gav Komsa Sjakklubb lotteriverdigheten tilbake - etter at de helt rett hadde 

mistet den. Alt annet står Steinar for selv. 

 

Lotteritilsynet har neppe annet velg enn å anmelde ham for ganske alvorlig dokumentforfalskning.  

 

Jan S 

----- Original Message -----  

 

From: Jan Sigmund Berglund  

To: Kjell Johannessen  

Sent: Thursday, February 07, 2008 9:15 PM 

Subject: Re: Fw: KORSTOGET FORTSETTER! 

 

Vær så snill å sette deg inn i saken - og da anbefaler jeg deg å snakke med andre enn Steinar. 

 

Mannen er omsider avslørt som den kjeltringen han er! Jeg driver overhodet ikke noe korstog mot ham - 

jukset og svertingen har han klart på egen hånd. 

 

Det er ikke jeg som har svindlet med medlemslister, det er ikke jeg som nå blir anmeldt for 

domumentfalsk, det er ikke jeg som må stå skolerett for sinte foredre og en skuffet rektor, det er ikke 

jeg som lyver for lotteritilsynet, det er ikke jeg som bruker penger som er øremerket barn og unge på en 

måte som lotteritilsynet kritiserer. Det er din "venn" Hardersen, du vet han som aldri gjør noe galt, og 

hvis det skulle se ut slik er det selvsagt andre som er skyld i det. 

 

Hvor blind kan du bli? 

 

Kossen går det med helsa foresten? 

 

Jan S 
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Vedlegg 14 sentralstyret 
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Vedlegg 15 Dag bekrefter motsatt av Bendik 
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Vedlegg 16 Innsyn 
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Vedlegg 17 Forespørsel om innsyn 
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Vedlegg 18 Eksklusjon 

 

 


