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Forslag 1: Forslag om endring av seniorklassen 
Fra Per Ofstad og Thor Geir Harestad: Endring av seniorklassen 

Forslag 1:  
Forslag til endring i Turneringsreglement for NSF - alminnelig del 

Punkt 11 siste del: 

SENIOR: Menn må ha fylt 60 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen. For kvinner gjelder samme regel, men 
da med 50 års grense. 

Disse to setningene erstattes av følgende: 

Det innføres to seniorklasser: 

Åpen klasse 65+ 
Spillerne, menn og kvinner, må ha fylt 65 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen- 

Åpen klasse 50+ 
Spillerne, menn og kvinner, må ha fylt 50 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen- 

Begrunnelse 
Siden FIDE endret aldersreglene for seniorer for flere år siden, har senere ECU og mange nasjoner lagt om til de 
samme aldersbestemmelser. Sverige vil ifølge Sven-Oluf Andersson legge om i år, slik at årets mesterskap kan 
følge +65 og +50. Danmark la om for noen år siden. Mange andre land har skiftet til de nye regler. Østerrike og De 
Britiske øyer er eksempler.Tyskland har imidlertid ennå ikke skiftet, men det tar tid å legge om for en stor 
senirorganisasjon med mange delstater. 

Det er uheldig at alle de internasjonale mesterskapene, som har mange norske deltagere, har en andre 
aldersregler enn Norge.  

De foreslåtte regler vil føre til økte muligheter for å holde sjakkspiller lengre aktive, og til å aktivere spillere som 
har blitt passive. 

Forslag 2:  
Forslag til endring i reglementet: 

Som en konsekvens av et vedtak om å gå over til nye aldersbestemmelser, må også avsnittet om seniorklassene 
endres.  

Det nåværende avsnitt om seniorklassene tas bort og erstattes med et nytt. 

2.0.2.A.B Landsturneringen: 
SENIORKLASSE: Denne deles i to grupper, "Senior A", som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Senior 
B" som er stengt for spillere med rating 1500 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de 
slås sammen. Vinneren av Senior A får tittelen Seniornorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering. 

Nytt punkt under 2.0.2.A.B 

SENIORKLASSENE: Det spilles i 3 grupper, Senior 65+, 50+ og 50+B som er stengt for spillere med rating 1500 og 
høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, sløyfes gruppen og spillerne kan velge å spille i en av de 
andre gruppene. 

Vinner av gruppene 65+ får tittelen Seniornorgesmester 65+ og  vinner av gruppen 50+ får tittelen Seniormester 
50+. Titlene gjelder for det aktuelle året.  

Begrunnelse 
Siden starten i 1995 har det vært en gruppe med en sperregrense. Dette har vært populært og begge grupper har 
vært omtrent like store, 30-40 spillere i hver gruppe. Det har vært en stor økning i deltagelsene i seniorklassene. 
Dette vilf sikkert fortsette, ikke minst ved at hele 10 nye årsklasser kommer med. Samtidig som reglene blir 
harmonisert med de internasjonale regler, vil vi beholde gruppen med sperregrense og legger den til 50+.  
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Bakgrunn 
Den nåværende aldersregel er: 

SENIOR: Menn må ha fylt 60 år den 31.12 i det 
aktuelle år for turneringen.  
For kvinner gjelder samme regel, men da med 50 års 
grense. 

For landsturneringen gjelder: 
SENIORKLASSE: Denne deles i to grupper, "Senior A", 
som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og 
"Senior B" som er stengt for spillere med rating 1500 
og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 
påmeldte, skal de slås sammen. Vinneren av Senior A 
får tittelen Seniornorgesmester og innehar tittelen 
til neste landsturnering. 

Østerrike / Tyskland 
Österreichische Meisterschaft 50+ / 65+ 06.02. – 
12.02.2017 

Det tyske seniormesterskapet. 
Frauen bis Jahrgang 1962 Männer bis Jahrgang 1957 
Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die in 
der FIDE - Ratingliste unter Deutschland (GER) 
gelistet sind.  

Sverige 
Hej Per! 

I Sverige går vi i år över till 50+ och 65+ i kommande 
SM i Stockholm i juli månad. Så sker också i SM i 
snabbschack senare under året. Vad jag vet har även 
Danmark gått över. I kommande NM i Växjö avses 
också spelas med 50+ och 65+, eftersom NSF i sina 
stadgar föreskriver att FIDE:s normer ska gälla. 

Sven-Oluf 

England 
Dear Per, 

When FIDE made the change to 50+ and 65+ we 
were not consulted. I would have recommended 50+ 
and 60+ with a view, in due course, to introducing 
70+. 

The British Isles has fallen in line with 50+ and 65+ 
for all events. We do also have some rating 
restricted senior events,  

My health is good. I am here in Tenerife plying 
bridge. In a couple of days I go on  to   

Lanzarote. I was on a Caribbean cruise in December. 
Then Torremolinos Jnuary for bridge. Then Gibrltar 
for the chess. That takes care of the winter, which I 
cannot stand. 

I shall be in Crete in April for the WSTCC. I don't kn 
ow yet about Serbia. I dexpec to go to Barcelona in 
August.  

Stewart  

Danmark 
Hej Per 

I Danmark følger vi FIDEs aldersgrænser og har gjort 
det fra starten. Det var et diktat fra DSU's formand 
Lars-Henrik Bech Hansen. En upopulær beslutning 
blandt vi 60+'er- Jeg talte for overgangsordninger, 
men det blev blankt afvist. Argumentet fra DSU var, 
at også 50+'erne ønskede at deltage i vore attraktive 
seniorturneringer. Vi har da også haft rimelige antal 
deltagere i vore 50+ grupper i de tre afholdte 
mesterskaber. Dog dobbelt så mange i 65+ gruppen. 

Nordensmesterskabet 

Jeg omtalte i Marianske Lazne, at mesterskabet var 
planlagt til omkring 1. juli. Det undrer mig, at der mig 
bekendt ikke har været norske protester mod 
tidspunktet. Jeg hører nu, at tidspunktet bliver 26. 
juni-4.juli.Jeg kunne finde på, på vort HB møde i 
påsken at foreslå, at vi i DSU opfordrer til en 
aflysning af turneringen under henvisning til jeres 
landsturnering. 

Jeg ser nu, at seniorEM for hold i Novi Sad bliver i 
samme periode, men det kunne Nordisk 
Skakforbund naturligvis ikke vide. 

Vi forventer, at arrangere Larsen turnering i Aalborg 
igen i uge 42 i 2018. Det vil vi gerne gøre til et 
Nordisk Mesterskab for seniorer. Vi tror,vi kan gøre 
det bedre end i Finland. 

Jeg har det fint. Var i uge 5 på skiferie i Norge og i 
uge 7 til seniorDM, hvor jeg placerede mig som nr 2 

efter Thorbjørn Rosenlund.. Jeg var vinder i 2016, 
men som en god ven sagde "Du kan ikke vinde hver 
gang", så jeg var meget tilfreds. 

Med venlig hilsen 

Bent 
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Forslag 2: Forslag om overgang til FIDE-rating 
 
1. Bakgrunn 
Under kongressen i 2014 ble det vedtatt at FIDE-rating tidligst etter endt 2016/2017-sesong skulle erstatte norsk 
rating. Samtidig ble det vedtatt at dette skulle bekreftes av ny kongress.  

Et utvalg bestående av Otto Milvang, Øistein Yggeseth, Henrik Sjøl, Jonathan Tisdall, Kristoffer Gressli ble nedsatt 
for å se på sammenhengen mellom FIDE-rating, eliteklassen i landsturneringen og turneringsreglementet, samt 
foreslå endringer.  

Dette forslaget bør også sees i sammenheng med forslag 2, forslag om bergersystem i øverste klasse i 
landsturneringen, men disse to forslagene er ikke avhengige av hverandre. 

2. Foreslått fremgang 
Norsk rating avsluttes 1. juli 2018.  
Som en konsekvens av dette blir «Turneringsreglement for NSF - alminnelig del» revidert med ny klasseinndeling 
basert på FIDE rating.  

Siste offisielle ratingliste i norsk rating publiseres i januar 2018, og turneringer som avsluttes etter 1/1-2018 vil 
ikke rates med norsk rating.  
 
NGP sesongen 2017-2018 vil basere seg på norsk rating juni 2017.  
Alle andre turneringer på FIDE-rating. 
 
For Landsturneringen 2018 vil følgende overgangsregler gjelde: 

• Klasseinndeling for Landsturneringen 2018 vil baseres på FIDE-rating juli 2018 med unntak av øverste 

klasse hvor uttaket gjøres i Juni. 

• Spillere uten FIDE rating, men med gammel Norsk rating vil bli innplassert i henhold til norsk rating. 

• Ingen må rykke ned en eller flere klasser som følge av overgang til FIDE-rating.  

Sentralstyret gjør tilpasninger i øvrige reglement for innarbeiding av FIDE-rating. 

 

3. Forslag til vedtak  
Kongressen vedtar å gå over til FIDE-rating jf. pkt. 2. foreslått fremgang.  
Kongressen vedtar endring i turneringsreglementets pkt 10, og gir Sentralstyret i oppdrag å tilpasse ytterligere 
reglementer.  
Kongressen vedtar fjerning av turneringsreglementets pkt 13. 

4. Vedlegg 
Vedlegg 1: Utdrag fra referat fra kongressen i 2014 
Vedlegg 2: Forslag til nytt alminnelig turneringsreglement 
Vedlegg 3: Høringssvar 
Vedlegg 4: Ratingstatistikk per mai 2017  



 
Norges Sjakkforbund Vedlegg kongresspapirer 2017 Side 5 av 32 

 

Vedlegg 1 
Referat fra Kongressen i 2014 

 

Forslag 4. (fra sentralstyret) Fremdriftsplan for overgang til ett ratingsystem i Norge (FIDE-rating) 

Øystein Brekke, Modum SK, forslo en presisering i forslaget siste punkt slik at det lyder: Tidligst ved endt 
2016/2017-sesong opphører det norske ratingssystemet og erstattes av FIDE’s ratingsystem. Tidspunktet skal 
endelig bekreftes av en ny kongress i NSF. 

Vedtak (enstemmig):Fra og med 2014/2015-sesongen, oppfordres alle norske arrangører om å FIDE-rate 
turneringene sine. Fra og med 2015-2016-sesongen er det krav om at alle norske turneringer FIDE-rates. Tidligst 
ved endt 2016/2017-sesong opphører det norske ratingssystemet og erstattes av FIDE’s ratingsystem. Tidspunktet 
skal endelig bekreftesav en ny kongress i NSF 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlegg 2 
Nytt alminnelig turneringsreglement – klasseinndeling 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Utdrag fra: Turneringsreglement for NSF - alminnelig del 
 
Forslag til ny tekst:  
10. KLASSEINNDELINGEN innen NSF baseres på FIDEs standardrating med følgende klasser: 
Klasse ELITE: 2250 og høyere.   
Klasse MESTER: 2000 - 2249.  
Klasse 1: 1800 - 1999. 
Klasse 2: 1600 - 1799. 
Klasse 3: 1400 - 1599. 
Klasse 4: 1200 - 1399. 
Klasse 5: 1199 og lavere 
 

Originaltekst: 
10. KLASSEINNDELINGEN innen NSF baseres på rating, med følgende klasser: 
Klasse ELITE : 2350 og høyere. *  
Klasse MESTER : 2000 - 2349. * 
Klasse 1 : 1750 - 1999. 
Klasse 2 : 1500 - 1749. 
Klasse 3 : 1250 - 1499. 
Klasse 4 : 1000 - 1249. 
Klasse 5 : 999 og lavere. 
*Endret av NSFs 89. kongress 4. juli 2010. 
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Vedlegg 3 
Høringssvar 

_____________________________________________________________________________________________ 

Høring om dette forslaget ble sendt ut i januar og det kom inn 8 svar på høringen. De fleste var for en avvikling, 
men det ble likevel reist noen spørsmål som er forsøkt besvart her. 

1. ELO-avgift 

2. FIDE og stabilitet 

3. Kan hobbyspillere og barn få rating 

4. Første FIDE-ratingtall er lotto 

5. Lukkede økosystem 

6. Små klubber uten spillere med FIDE-rating 

7. For små klasser? 

1. ELO-avgift 
Det er en misforståelse av ELO-avgiften vil avvikles. FIDE har også avgifter for å ratingberegne turneringer, og her 
må sentralstyret få tillit til å fastsette avgifter som sømmer seg. 

2. FIDE og stabilitet 
Flere uttrykte spørsmål ved om NSF skal gå over til et FIDE-system når det er uro i organisasjonen. Her mener 
utvalget at man må stole på at FIDE «holder seg på matta». Tidligere har f.eks. FIDEs kongress stemt ned et 
forslag da det ble foreslått å heve ratinggebyret betraktelig.  

3. Kan hobbyspillere og barn få rating 
FIDE-rating er fortsatt på vei inn, men per 1. mars 2015 er det 3658 aktive spillere registrert hvorav 2054 har 
enten standard, hurtig eller lynrating. Side også hurtig- og lyn kan rates, kan det argumenteres med at man 
raskere vil kunne få en rating.  

4. Første FIDE-ratingtall er lotto 
Det stemmer, men det er det også i norsk rating. Både FIDE og NSFs elosystem oprerer med 30 partier før man er 
en «etablert» spiller. I FIDE-systemet har man 40 i K fram til da, mens man i NSF har operert med en annen 
beregningsformel.  

5. Lukkede økosystem 
At klubber og land oppleves som lukkede økosystemer er ikke et ukjent fenomen. Atle Grønn skriver også om 
dette i «Sjakken eller livet», at det å dra til Sverige, er som å stjele godteri fra småbarn. Men dette er også et 
fenomen som er kjent fra norsk rating. Dette vil gradvis justeres – og er allerede betydelig bedre justert enn i 
2014.  

6. Små klubber uten spillere med FIDE-rating 
Spørsmålet som ble stilt, var hvorvidt det var et problem at mindre klubber, hvor få spillere har FIDE-rating, må 
vente lenge på å få rating. Dette kan være et problem, men stadig flere klubber får FIDE-rating nå. Så problemet 
vil være mye mindre i 2018 enn i 2014 f.eks. Dette er også grunnen til at en viss overgangsperiode ble bestemt av 
kongressen i 2014. En gang må man bare akseptere overgangen og slutte å vente.  

7. Er det for små klasser – bør det heller være 4 klasser? 
Her bør man foreta en evaluering etter 1-2 år med klasseinndelingen. Med NSFs rating har 5 klasser fungert godt, 
og per nå er det rimelig å anta at 5 klasser fortsatt vil være å foretrekke. 
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Vedlegg 4 
Statistikk NSF-rating vs FIDE-rating 

__________________________________________________________________________________ 

 

Norsk rating vs FIDE rating 
Basert på april-listen 2017 

 

 

 

Tabellen under viser konsekvensen ved overgang til de nye klassene, dvs hvor mange som beholder sin 
klassetilhørighet, og hvor mange som må opp 1, 2 eller 3(!) klasser. 

Talene er basert på april-listene til både NSF og FIDE. 

 

Dagens klasser   Ny klasse 

  Antall spillere Ned 1 klasse Samme klasse Opp 1 klasse  Opp 2 klasser Opp 3 klasser 

Klasse Mester 219 2 217       

Klasse 1 274 3 195 76     

Klasse 2 408 5 248 155 0   

Klasse 3 513 7 247 252 7 0 

Klasse 4 495 8 249 210 28 0 

Klasse 5 566   362 148 54 2 
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Forslag 3: Forslag om avvikling av NSFs monradsystem i enkelte 
turneringer 
 

1. Bakgrunn 

Et utvalg bestående av Otto Milvang, Øistein Yggeseth, Henrik Sjøl, Jonathan Tisdall, Kristoffer Gressli ble nedsatt 
for å se på sammenhengen mellom FIDE-rating, eliteklassen i landsturneringen og turneringsreglementet, samt 
foreslå endringer. Som en følge av dette, har utvalget også kommet opp med problemer omkring NSF monrad-
reglementet 

2. Om monradsystemets problemer 

Monradsystemet er ikke et FIDE-godkjent system, og det unaturlig å fortsette med dette systemet etter at norsk 
rating er avsluttet.  

Monradsystemet har også grunnleggende svakheter. Den største svakheten er kjennetegnet med Monradbølgen, 
en feilkonstruksjon som gjør at man kan flyte langt opp i poeng uten å møte særlig sterk motstand, eller også det 
motsatte, altså å møte alt for sterk motstand på et lavt nivå. Andre svakheter er utvalg av WO, og muligheten for 
at toppspillere kan møtes allerede i runde 2. 

Forslaget er ikke ment å gripe inn i klubbers avvikling av klubbkvelder, men å sørge for at turneringer i regi av NSF 
følger internasjonale regler.  

 

3. Forslag til vedtak  
Monrad-systemet er ikke lenger et system som støttes av NSF.  

Kongressen vedtar å endre pkt. 3 i turneringsreglementet og tar vekk «NSFs monradsystem» fra reglementet, og 
legge til: I turneringer som krever kretsdommer eller høyere skal det brukes et FIDE-godkjent spillesystem.  

4. Vedlegg 

Vedlegg 1: NSF Monrad eller FIDE Sveitser v/Otto Milvang  
Vedlegg 2: Forslag til nytt alminnelig turneringsreglement 
Vedlegg 3: Oppsummering av høringssvar 
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Vedlegg 1  
NSF Monrad eller FIDE Sveitser v/Otto Milvang  

 

 
Både NSF Monrad (Monrad) og FIDE Hollandsk Sveitser (Sveitser) er turneringssystemer som brukes når antall 
spillere i en gruppe er større enn antall runder. Begge disse systemene er Sveitsersystemer, og det finnes ganske 
mange av denne typen. FIDE har godkjent fire ulike Sveitsersystemer hvorav det mest brukte er Hollandsk system 
(etter oppfinneren av dette systemet, Hollenderen IA Geurt Gijssen). I Norge har man tradisjonelt brukt det 
Norske Monradsystemet, og fram til få år siden enerådende i Norge. I Landsturneringen 2015 brukte vi Sveitser i 
alle grupper, mens det i fjor (2014, red anm) ble brukt Monrad i alle grupper unntatt elite hvor man brukte FIDE 
Sveitser.  
 
Det som kjennetegner alle Sveitsersystemer (inkludert NSF Monrad) er:  
1) Ingen spiller skal møte samme motstander to ganger i turneringen.  
2) En spiller skal møte en motstander med poengsum så nært som mulig seg selv.  
3) Antall spill med hvite brikker og sorte brikker bør være så likt som mulig.  
 
Den største forskjellen mellom Monrad og Sveitser ligger i hvem som skal møtes når krav 2) skal implementeres. I 
hovedsak er dette at man i Monrad har en tilfeldig trekning av startnummer før turneringen, så det helt tilfeldig 
om du er blant de fire første, fire siste, eller ligger i midten. I Sveitser får alle startnummer etter rating, høyest 
ratede får start nummer 1.  
 
Første runde i Monrad er seedet men fra runde 2 og utover er det loddtrekningen som ble foretatt før 
turneringen startet som bestemmer hvem du skal møte innen din egen poenggruppe. En spiller med høyt 
startnummer har en høy sannsynlighet for å bli flyttet ned i neste poenggruppe «nedflyt»(eller WO om antall 
spillere i poenggruppen er odde). Hans motspiller får tilsvarende oppflyt. I Sveitser er spilleren med det høyeste 
startnummeret den laveste ratede spilleren i poenggruppen, og er altså en naturlig kandidat for nedflyt (eller WO 
om det er den laveste gruppen). Sveitser har i tillegg regler for å begrense nedflyt eller oppflyt i runder etter 
hverandre.  
 
I Monrad er det vanlig å se at en spiller med lavt startnummer ofte hadde oppflyt i 1/3 av rundene, mens en 
spiller med høyt startnummer ofte hadde 1/3 nedflyt i samme turnering. Enda mer alvorlig var at en av 
favorittene kunne få WO om han hadde høyt startnummer og tap i runde 1. I Sveitser ser man det som et mål at 
det er de svakeste spillerne i gruppen som får WO.  
 
Den største svakheten i Monrad er likevel Monradbølgen. Fenomenet som oppstår på grunn av at runden 
bestemmes av en loddtrekning foretatt før turneringen starter. En spiller kan til stadighet møte svakere spillere, 
mens andre man kan oppleve det motsatte. Fra runde to er det tilfeldig hvem du møter, og vi har sett 
Monradturneringer hvor favorittene møtes i runde 2, og igjen sett turneringer hvor vinneren ikke har møtt noen 
andre av de beste. Den systematiske metoden en Sveitserturnering settes opp på utelukker tilsvarende svakheter.  
 
Hensikten med en turnering er å finne en rettferdig måte å rangere spillere etter den prestasjon de har gjort i 
turneringen. Om antallet spillere er stort i forhold til antall runder er det viktig at man får så mye informasjon om 
innbyrdes plassering som mulig i hver runde. For dette formålet er Monrad lite egnet og burde tas ut av NSFs 
reglement.  
 
Sveitser (Hollandsk system) er nærmest enerådende i store internasjonale turneringer. Dette er fordi de virker 
bra, selv med et høyt antall spillere i forhold til antall runder. Mitt håp er at vi i løpet av få år har fått erstattet 
Monrad med Sveitser fullt ut.  
 

Sist oppdatert 16. juli 2015 
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Vedlegg 2 
Nytt alminnelig turneringsreglement 

Forslag: Endring i punkt 3 i turneringsreglement for NSF – alminnelig del 

 

Utdrag fra 
Turneringsreglement for NSF - alminnelig del 
 
Forslag til ny tekst:  
3. Spesielle regler for lynsjakk, hurtigsjakk og for andre spillesystemer, fastsettes av sentralstyret. I turneringer 
som krever kretsdommer eller høyere skal det brukes et FIDE-godkjent spillesystem.  
 

Originaltekst: 
3. Spesielle regler for lynsjakk, hurtigsjakk, NSFs Monradsystem, og for andre spillesystemer, fastsettes av 
sentralstyret. 

 

 

 

Vedlegg 3 
Oppsummering av høringssvar 

_____________________________________________________________________________________________ 

Det ble mottatt 10 høringssvar på høringen om avvikling av monradsystemet. 6 for, 3 mot og 1 med delte 
meninger. Dette skal dog ikke benyttes som argumentasjon mot eller for avviklingen. Utvalget fant i hovedsak 6 
hovedpoenger i argumentasjonen i høringssvarene, og kommenterer de under: 

1) Monrad følger FIDEs basisregler for sveitsersystemer 

2) Sveitser favoriserer de høyest ratede spillerne mer enn monrad 

3) Sveitsersystemets jojo-effekt 

4) Kvalitetsberegning i monrad vs sveitser 

5) Enklere manuelt 

6) Flere klubber benytter manuelle systemer fortsatt 

1 Monrad følger FIDEs basisregler for sv.systemer 
Dette er en feiloppfatting. Reglene, C.04.1 Basic rules for Swiss Systems, kan finnes på nett, men Monrad 
tilfredsstiller ikke punkt c i disse reglene. Kun fire systemer er FIDE-godkjente: Hollandsk, Lim, Dubov og Burstein 
(C.04.3 Swiss Systems officially recognized by FIDE).  
 
2 Sveitser favoriserer de høyest ratede spillerne  
Dette er også en feiloppfatting. Med 60 spillere i en turnering vil den førsterangerte i sveitser møte nr 31 i første 
runde, mens den førsterangerte i monrad vil møte nr 31-45. Og bare i 1 av 15 turneringer vil den førsterangerte 
møte like tøff motstand som i sveitsersystemer. 
I andre runde, om alle de høyest ratede spillerne vinner i runde 1, vil om dette er en sveitseturnering,  1 møte 16, 
2 møte 17, … 15 møte 30. Om dette er en monradturnering vil  1 møte et tilfeldig av 16-30, mens også spiller 15 
møter en tilfeldig rangert spiller mellom 16-30. I en monradturnering kan vi altså se at de som er rangert 1 og 
30  spiller ved siden av de som er rangert 15 og 16. Det er opplagt at høyest rangerte spiller har en fordel. 
I øvrige runder fortsetter favorisering av høyest rangerte spiller. I en poenggruppe med 4 spillere rangert 1,2,3 og 
4, vil man i sveitser prøve å la 1 spille mot 3, og 2 mot 4. I monrad er det tilfeldig hvem som møter hvem, og i en 
av 3 tilfeller vil 1 møte 4, og 2 møte 3. Om antall spillere i poenggruppen øker kan man vise at fordelen til den 
høyest ratede i turneringen øker.   
 



 
Norges Sjakkforbund Vedlegg kongresspapirer 2017 Side 11 av 32 

3. Sveitsersystemets jojo-effekt 
Det er kun i særs store turneringer som Politiken Cup at dette skjer. Om turneringer med over 400 spillere med 
rating fra 2600 og ned til urated vært spilt med monradsystem, så ville ikke monradsystemet klart dette i det hele 
tatt. Vi ser at monrad sliter med 60 spillere over et tilsvarende ratingspenn.  Norske turneringer har tradisjon 
for å deles opp i 2-3 grupper, hvor nivået er mye jevnere. Derfor er dette et mindre problem. Antageligvis er 
trenden med at man i utlandet spiller sveiterturneringer i en gruppe, og i Norge monrad i mindre grupper et 
resultat av monrad ikke virker særlig godt på store grupper. 
 
4. Kvalitetsberegning i monrad vs sveitser 
Flere som var for avviklingen av monradsystemet, stilte spørsmålstegn ved kvalitetsberegningen i 
sveitsersystemet. Dette gjelder spesielt standarden som er i TurneringsService, som oppfattes som urettferdig. 
Siden hver turneringsarrangør selv kan bestemme kvalitetsberegning i sin turnering, er dette egentlig utenfor 
mandatet til arbeidsgruppen. De har likevel satt i gang arbeidet med en foreslått standard for kvalitetsberegning i 
norske turneringer og vil foreslå dette for sentralstyret, som fastsetter NGP-reglementet.  
 
5. Enklere manuelt, enklere å forstå. 
Monradsystemet er enklere å sette opp manuelt, men alle NGP-turneringer bør ha en backupløsning dersom en 
PC slutter å fungere eller dersom strømmen går.  
Avvikling av monradsystemet betyr samtidig at det kan bli bedre tid på kretsdommerkurs til opplæring i 
sveitsersystemet slik at alle dommere har en grunnleggende forståelse for dette systemet, mer enn å kun henvise 
til programvaren som satte opp runden.  
 
6. Flere klubber benytter manuelle systemer  
Dette forslaget var aldri ment å gripe inn i klubbers avvikling av klubbkvelder. Derfor er det gjort en presisering i 
forslaget om at turneringer som krever kretsdommer eller høyere ikke skal benytte monradsystemet – og det skal 
heller ikke undervises i på kretsdommerkurset.   
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Forslag 4: Forslag om restrukturering av Østlandsserien fra 
sesongen 2017-2018 
Fra Johs. R. Kjeken: Restrukturering av Østlandsserien fra sesongen 2017-2018 

Forslag til behandling på NSFs kongress 2. juli 2017 i Stavanger vedr. restrukturering av Østlandsserien fra 
sesongen 2017-2018. 
 
"Kongressen ber sentralstyret om å restrukturere Østlandsserien slik at den får følgende opplegg:  
1. div: 8 lag - 5 bord 
2. div: 2 avdelinger med 6 lag - 4 bord 3. div: 4 avdelinger, 6 lag - 4 bord.  
4. div: Ditto 
osv.» 
 
Det samme forslaget ble fremmet og behandlet på kongressen i 2012 og ble vedtatt med 30 mot 12 stemmer. 
Hvorfor situasjonen ikke har endret seg må andre enn undertegnede gjøre rede for. 
Jeg gjør oppmerksom på at med «osv.» i forslaget menes det naturligvis at det skal innføres en 5. divisjon, 
eventuelt en 6 divisjon om antallet lag skulle tilsi det. Dagens praksis med å ha mer enn fire 4. divisjonsavdelinger 
er forkastelig. 
 
Som begrunnelse til forslaget i 2012 laget jeg en betenkning som følger uendret nedenfor. Tallmaterialet stammer 
fra sesongene 2010-11 og 2011-12, men situasjonen som beskrives er den samme i sesongen 2016-17. 
 
 
Til NSFs kongress 2012 (og 2017) 
       Oslo den 6. juni 2012 og 2. april 2017      
 
Betenkning om Østlandserien til mitt forslag til årets kongress. 
Det må konstateres at Østlandsserien har utviklet seg i feil retning. På 1980-90 tallet hadde vi opp mot 100 lag, de 
siste år ligger tallet på ca 60 når Eliteserielagene inkluderes. Nedenfor har jeg gravd fram noen tall. 
 
Østlandsserien 2010-11     Antall benyttede spillere 
1. divisjon 10 lag x 5 bord =   50 spillere   113 
2. divisjon 16 lag x 4 bord =   64 spillere   137 
3. divisjon 20 lag x 4 bord =   80 spillere   125 
4. divisjon 7 lag x 4 bord =   28 spillere   59 
 
Totalt  53 lag (+8)     222 spillere   454 
(Eliteserien: 8 lag x 6 bord =   48 spillere   95) 
 
Østlandsserien 2011-12     Antall benyttede spillere 
1. divisjon 10 lag x 5 bord =   50 spillere   117 
2. divisjon 16 lag x 4 bord =   64 spillere   125 
3. divisjon 24 lag x 4 bord =   96 spillere   179 
4. divisjon 5 lag x 4 bord =   20 spillere   38 
Totalt  55 lag (+7)     230 spillere   459 
(Eliteserien: 7 lag x 6 bord =   42 spillere   97) 
 
Det første jeg vil peke på i dette materialet er at av de 556 (459+97) spillerne som deltok i siste sesong så spilte 
339 i Eliteserien, 1. og 2. divisjon, mens 217 deltok i 3. og 4. divisjon. En sjekk på TS bekrefter da også at spillere 
fra klasse 4 og 5 i svært liten grad spiller seriesjakk, og dette er den målgruppa vi må fram til. En serie med flere 
divisjoner skal i prinsippet se ut som en pyramide med en liten topp og en stor bredde nedover i divisjonene. Som 
dette tallmaterialet viser, er Østlandsserien nærmest en omvendt pyramide. 
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Videre vil en kunne se at det er stor tendens til at i avdelinger med dobbeltrunde (=spill både lørdag og søndag), 
bruker lagene langt flere spillere løpet av sesongen enn når det er spill bare en dag hver seriehelg. Klubbene 
”bruker opp” spillere i de øverste divisjonene, og disse vil da være forhindret fra å spille på lavere rangerte lag i 
påfølgende runde. 
 
Ekstrem forvandling er påkrevd og mitt forslag er: 
1. divisjon 8 lag x 5 bord  =   40 spillere (En avdeling) 
2. divisjon 12 lag x 4 bord  =   48 spillere (To avdelinger) 
3. divisjon 24 lag x 4 bord  =   96 spillere (Fire avdelinger) 
4. divisjon 24 lag x 4 bord  =   96 spillere (Fire avdelinger) 
Totalt  75 lag       322 spillere 
 
Med dette opplegget vil vi når det meldes på lag vite hvor mange runder det enkelte lag skal spille, noe som gjør 
det enklere for spillere å forplikte seg til å være med. Etter nåværende ording vet vi ikke om vårt lag i 3. divisjon 
skal spille 7 runder eller 5runder (eller 4 runder som var opplegget i 2010-11). Forutsigbarhet er viktig når 
klubbene skal sette sammen lag. 
 
I 1. divisjon kan det oppstå et problem hvis ingen lag rykker opp i Eliteserien og to lag rykker ned fra Eliteserien. 
Teoretisk kan det skje, sjøl om det neppe vil bli særlig oftere enn hvert jubelår. Men det er enkelt å legge inn i 
reglementet at når dette inntreffer skal det spilles stikkamp om opprykk mellom vinnerne av 2. div. avdelingene. 
Dermed er en sikret at de 5 beste i 1. div alltid beholder plassen. 
 
At startavgiftinntektene til NSF vil øke radikalt hvis vi får med flere lag er ett poeng, men det viktigste er at flere 
klubber, lag og spillere skal delta. F.eks. er mange ”redd” for lange reiser, særlig ”hobbyspillerne” i de lavere 
divisjoner, men jo flere lag, dess lettere blir det å sette sammen lokale avdelinger.  
 
Jeg vil mene at den foreslåtte strukturen er mer naturlig enn den nåværende. Østlandet har ca. 1500 medlemmer 
i NSF, og det burde ikke være urealistisk at en firedel (375) av disse forpliktet seg til å være med på et lag. I så fall 
måtte vi opprette 5. div med to avdelinger (12 lag x 4 bord = 48 spillere) i tillegg i forslaget over. Skulle vi greie å få 
en tredel av medlemmene til å forplikte seg, måtte vi opprette 6. divisjon også. 
 
Det er ofte vi ser forslag for å forbedre det som går bra i norsk sjakk, men når det gjelder det som går dårlig synes 
vi å være handlingslammet. Det er naturlig umulig å gi noen garanti for at mitt forslag vil medføre vesentlige 
forbedringer, men når noe går dårlig så må en forsøke å ta grep. Jeg vil i det lengste tro at lagsjakk er et godt og 
verdifullt tilbud for alle. 
 
Med vennleg helsing 
Johs. R. Kjeken (styremedlem i SK av 1911) 
Forslaget stilles av et medlem i Norges Sjakkforbund 
 
RELEVANT REGLEMENT: 
Seriesjakkreglementet 
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Forslag 5: Forslag om endring av eliteklassen 
 
1. Bakgrunn 
Det kan se ut som Eliteklassen i Landsturneringen ikke har samme «prestisje» som tilsvarende i våre nabloand. I 
Sverige og Danmark (vedlegg 1 og 2) har de hatt lang suksess med berger-turnering om mesterskapstittelen og de 
beste i landene stiller stort sett.  

I Norge var det både i 2015 og 2016 vanskelig å få nok stormestre til å stille i eliteklassen til at den er GM-
kvalifiserende. Basert på et forslag fra Per Olsen i vår/sommer, har en gruppe bestående av Otto Milvang, Øistein 
Yggeseth, Henrik Sjøl, Jonathan Tisdall og Kristoffer Gressli sett på reglementer ifbm med Landsturneringen.  

Det primære målet har vært å høyne nivået i toppen på Landsturneringen. Forslaget til gruppen er å innføre en 
«ny» klasse på toppen og at alle andre klasseinndelinger er slik det står i det alminnelige turneringsreglementet 
(vedlegg 3 og 4). Ved å senke ratingkravet for eliteklassen fra 2350 til 2250, vil også flere være kvalifisert for 
denne klassen, slik at nok spillere kan stille i denne klassen. Et langsiktig mål vil være at Norgesmester-klassen er 
GM-normgivende, mens Elite-klassen er IM-normgivende.   

Dette forslaget bør sees i sammenheng med forslag 1, overgang til FIDE-rating, men disse forslagene er ikke 
avhengige av hverandre.  

2. Foreslått klasseinndeling 

 2017 2018  

    

2350+ Elite 
Norgesmester 

10-manns  
berger 

Elite 2250+ 

2000-2349 Klasse M 
Klasse M 2000-2249* 

1750-1999 Klasse 1 Klasse 1 1800-1999* 

1500-1749 Klasse2 Klasse2 1600-1799* 

1250-1499 Klasse 3 Klasse 3 1400-1599* 

1000-1249 Klasse 4 Klasse 4 1200-1399* 

999 og lavere Klasse 5 Klasse 5 1199 og lavere* 

*jf. høringsforslag 1, overgang til FIDE-rating er illustrasjonen satt opp med FIDE-rating i 2018. Forslagene er ikke 
avhengige av hverandre. 

 
3. Sentralstyrets argumenter  
Sentralstyret ønsker å heve prestisjen for NM-tittelen ved å la denne spilles som en 10 manns Berger-turnering fra 
og med Landsturneringen 2018.  
De fleste toppgruppene i nasjonale mesterskap spilles som Berger-turneringer. Spilleoppsettet kan publiseres i 
god tid før turneringen, og dette gir spillerne gode muligheter for å gjøre grundige forberedelser.  
Alle spiller mot alle, og resultatet er absolutt. Dette i motsetninger til Sveitsersystemet hvor selve spillesystemet 
kan påvirke resultatet.  

4. Forslag til vedtak 
Kongressen vedtar å innføre bergersystemet som øverste gruppe i Landsturneringen og gir Sentralstyret i oppdrag 
å oppdatere alle gjeldende reglementer til reflektere dette. 
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5. Vedlegg 
Vedlegg 1: Reglementet for Danmarksmesterskapet 
Vedlegg 2: Reglement for Sverigemesterskapet 
Vedlegg 3: Forslag til nytt turneringsreglement for Landsturneringen 
Vedlegg 4: Høringssvar 

 

 

 

Vedlegg 1 
Reglement for Danmark 

Red.anm: Landsholdsklassen tilsvarer «norgesmesterklassen» mens kandidatklassen tilsvarer en tenkt eliteklasse.  
 

 

 
Landsholdsklassen 
I Landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller alle-mod-alle. 
Berettiget til at deltage i klassen er spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af 
Rigsfællesskabet, og som opfylder et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge: 
1. Vinderen af Landsholdsklassen 2015. 
2. Vinderen af Kandidatklassen 2015. 
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500. 
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt kandidatresultat. 
5. De højest ratede tilmeldte øvrige mesterspillere. 
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel Svendborg fra lørdag den 19. marts for alle deltagere i 
Landsholdsklassen. 
Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr. 
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens udløb. 
  
Kandidatklassen 
Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer. 
Start tirsdag den 22. marts kl. 17.30. 
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere. 
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er: 
1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2015, men som ikke er kvalificeret til Landsholdsklassen 2016. 
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 
år 1. januar 2016. 
3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat. 
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200. 
 
Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen ”Juniordanmarksmester”. Ved ligestilling i point og 
korrektion deles titlen  
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Vedlegg 2 

Reglement for Sverige 

Red.anm: SM-gruppen tilsvarer «Norgesmesterklassen» mens Mäster-Elit tilsvarer en tenkt eliteklasse. 

 
SM-gruppen 
Spelare 1-3 i SM-gruppen 2015.  
Vinnaren i Mästar-Elit 2015.  
Sex spelare efter Elorating 1/3.  
9 ronder Berger 
Anmälan till förbundskaptenen senast 17 mars. 
 
Mäster-Elit 
Spelare 2-3 i Mästar-Elit 2015.  
Spelare 1-2 i Mästarklassen 2015.  
Ettan i JSM 2015.  
Fem spelare efter rating (Elo 1/6, om Elo saknas så LASK 1/5). 
9 ronder Berger 
 
Anmälningsavgifter 
M-Elit, J-SM, veteran-SM 750 kr 
Klass M, 1-4, Veteran Allm. 650 kr 
Kadett-, minior-, knatte-SM 500 kr 
 
Priser 
SM-gruppen: 25000, 21000, 17000, 13000, 
10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000 
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Vedlegg 3 

Nytt turneringsreglement for Landsturneringen 

 
Kongressforslag: Endre 3a) og b). om klasse norgesmester og elite og kvalifiseringen til disse.  

Forslag til nytt reglement: 

3. Det spilles i følgende klasser:  
a) KLASSE NORGESMESTER: Klassen spilles som en Bergerturnering med 10 spillere. Berettiget til å spille er i prioritert rekkefølge: 

1. Vinneren av følgende klasser i Landsturneringen året før: 
    a) Klasse Norgesmester 
    b) Klasse Elite 
    c) Klasse Junior, dersom spilleren innen fristen for uttaket innehar, eller har oppfylt kravene for FM-tittel.   
2. Øvrige spillere etter rating. 
Vinneren får tittelen Norgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering. Deltakere i Klasse Norgesmester er fritatt fra å betale 
startavgift.  
Spillere i klasse Norgesmester tas ut basert på FIDEs mailiste (listen som publiseres ultimo april/primo mai). 

b) KLASSE ELITE, MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4: Berettiget til å delta er spillere med rating innen ratinggrunnlaget 
for klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % (avrundet) beste - men minst tre 
spillere - i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF 
finner kvalifisert. I Eliteklassen er også regjerende juniornorgesmester berettiget til å spille samt spillere som siden forrige 
landsturnering har oppnådd minst en IM-inntegning, uavhengig av om de fra før har tittelen, samt andre som Eliteutvalget (EU) finner 
kvalifisert. Eliteklassen spilles med minimum 10 spillere. I Eliteklassen er også regjerende nordnorsk mester og regjerende 
kretsmestre individuelt berettiget til å spille dersom disse er kåret i en turnering med lang betenkningstid ratet som standard sjakk 
hos FIDE.  

Originalt reglement: 

3. Det spilles i følgende klasser: 
a) KLASSE ELITE: Berettiget til å spille er de tre siste kårede norgesmestere, nr. to og tre i siste landsturnering, de to beste i klasse 

mester i siste landsturnering, regjerende juniornorgesmester, spillere som siden forrige landsturnering har oppnådd minst en IM-
inntegning, uavhengig av om de fra før har tittelen, spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, samt andre som 
Eliteutvalget (EU) finner kvalifisert. Sentralstyret fastsetter spillesystem etter antall spillere i klassen.Det spilles etter et FIDE-
godkjent sveitsersystem. Ved for lite antall kvalifiserte spillere eller ved ulikt antall, fyller EU opp med de(n) spiller(e) som ligger 
best an til å være kvalifisert. Vinneren får tittelen Norgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering. Deltakere i Eliteklassen 
er fritatt fra å betale startavgift.  

b) KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4: Berettiget til å delta er spillere med rating innen ratinggrunnlaget for 
klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % (avrundet) beste - men minst tre spillere 
- i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF finner 
kvalifisert. I mesterklassen er også regjerende nordnorsk mester og regjerende kretsmestre individuelt berettiget til å spille dersom 
disse er kåret i en turnering med lang betenkningstid, minimum ratingkategori 3.   
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Vedlegg 4 

Høringssvar 

 

 
Høring om dette forslaget ble sendt ut i januar og det kom inn 14 svar på høringen. Det var ganske delte meninger 
om dette, fra både dommere og toppspillere. Her forsøker vi å oppsummere de felles punktene arbeidsgruppen 
noterte seg i løpet av høringsrundene 

1. Om kvalifisering og rangering for klasse norgesmester 

2. Kvalifisering for klasse elite og kretsmesterskap 

3. Rating, frister og uttak 

4. Premie og prestisje for norgesmesterklassen og eliteklassen 

5. «Osloklasse» 

1. Om kvalifisering og rangering for klasse norgesmester 
Det var flere som meldte inn at uttakskravene slik de stod i reglementet ikke var nøytrale nok, og ikke garanterte 
for at de beste spillerene ble med. Dessuten var det et ønske om fokus på juniorutvikling. Derfor har 
uttaksforslaget for klasse norgesmester blitt endret slik:  
 1. Vinneren av følgende klasser i Landsturneringen året før: 
     a) Klasse Norgesmester 
     b) Klasse Elite 
     c) Klasse Junior, dersom spilleren innen fristen for uttaket innehar, eller har oppfylt                  
kravene for FM-tittel.   
 2. Øvrige spillere etter rating. 
Krav om GM-norm-kvalifiserende er tatt ut av forslaget, det er fortsatt et ønske at klassen skal kunne gi GM-
norm, men det blir opp til arrangøren å sørge for at nok stormestre melder seg på.  

2. Kvalifisering for klasse elite og kretsmesterskap 
Det var noen som rettet spørsmål om kretsmestere skulle være kvalifisert til eliteklassen, som forslaget antydet. 
Dette mener vi kan bidra til ytterligere øke attraktiviteten til kretsmesterskap og bidra til økt aktivitet i kretser. 
Derfor ønskes dette innført fra arbeidsgruppen. Dersom dette ikke har tilsiktet effekt, kan dette endres tilbake.  

3. Rating, frister og uttak 
For å sikre forutsigbarhet foreslås det at Norgesmesterklassen tas ut i begynnelsen av mai.  
Frist for andre klasser bør være ratinglisten som publiseres i begynnelsen av juni.  
Dersom spillere har liverating som kvalifiserer dem til en klasse opp, eller på juliratingen vil få det, bør spilleren 
kunne søke om å delta i en høyere klasse. Man vil aldri kunne spille i en lavere klasse enn gjeldende rating.  

4. Premie og prestisje for norgesmesterklassen og eliteklassen 
Flere av de som svarte på høringen ytret bekymring om de nest beste ville stille i en eliteklasse når de ikke kan 
kjempe om kongepokalen, pengepremiene og presitsjen.  

I utgangspunktet ser vi for oss at både norgesmesterklassen og eliteklassen vil bli attraktive å spille i. Det vil 
potensielt være større muligheter for IM-normer i eliteklassen og GM-normer i norgesmesterklassen. Samtidig vil 
det også være mer opp til arrangøren å sørge for at eliteklassen (2250 i rating og høyere) blir attraktiv nok til at 
mange spiller. Dette kan f.eks. gjøres ved å senke startavgiften, gi pengepremier også i denne klassen e.l.  

5. «Osloklasse» 
Det er luftet problemer omkring det at klasse norgesmester potensielt vil kunne bestå av 10 oslospillere, og det vil 
senke litt av det breddeinteressen for klassen og muligens landsturneringen også. Dette mener vi ikke er relevant, 
for toppsjakken bør det tenkes på å lage en sterkest mulig klasse. Resten av Landsturneringen er godt tilpassede 
klasser med stor bredde, da bør det være mulig med en klasse som kun fokuserer på den ypperste toppsjakken i 
Norge også.  
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Forslag 6: Forslag om universell tilgjengelighet på NSFs 
turneringer 
Fra Sjakklubben Kampen på brettet: Universell tilgjengelighet på NSFs turneringer 

Forslag til vedtak: 
Nytt punkt 16 legges til i «Turneringsreglement for NSF - alminnelig del»:  
«Alle turneringer som krever kretsdommer eller høyere skal være universelt tilgjengelige.» 
 
Sekundært forslag: 
Kongressen innstiller at Sentralstyret vedtar at likelydende punkt legges til i særreglementene for NSFs 
turneringer jf. pkt 5 i «Turneringsreglement for NSF - alminnelig del», slik at det kan søkes dispensasjon for 
enkeltturneringer. 
 
Tertiært forslag: 
I punkt 10 i «Norges Sjakkforbunds lover» legges det til følgende tekst i delpunkt 8: «Informasjon om universell 
tilgjengelighet i lokalene skal være et krav ved Kongressens behandling av fastsettelse av kongress og 
landsturnering, og i Sentralstyrets forslag om opsjon på disse.» 
 
Bakgrunn: 
Sjakk er en av få aktiviteter hvor alder, kjønn og funksjonshemminger ikke spiller noen rolle. Alt avgjøres av gode 
og dårlige trekk. Sjakk er i en unik posisjon, men det har ikke vært nok fokus på tilgjengelighet for alle.  
 
Vi må tilbake til 1970-tallet da man i Norge begynte å fokusere på «tilgjengelighet for alle» (spesielt i 
byggforskrifter) – og senere lovgivning og forskrifter om universell utforming av samfunnet. Mange klubber gjør 
en god innsats for universell tilgjengelighet, og mange turneringer/arrangementer og senere års Landsturneringer 
blir holdt i godt tilgjengelige lokaler.  

 
Det er imidlertid på høy tid at Norges Sjakkforbund fokuserer på temaet. Det bør settes minstekrav til at alle 
turneringer i regi av NSF, spesielt samtlige former for NM/Landsturneringer (turneringene i punkt 5 i 
«Turneringsreglement for NSF - alminnelig del»), blir arrangert i godt tilgjengelige lokaler. Slike krav kan settes i 
kraft rimelig umiddelbart. 

 
Vi vet alle at ting tar tid – men nå har det altså gått ca. 45 år uten at noe spesielt har skjedd i forbundet. Norges 
Sjakkforbund bør også se på tiltak for at landets klubber også følger etter med å gjøre sine 
turneringer/arrangementer tilgjengelig for alle. Sjakkforbundet bør føre en policy slik at de enkelte klubbene ser 
på kortsiktige og langsiktige planer for å gjøre sine lokaler tilgjengelige. I løpet av en 5 års periode vil vi dermed 
kunne se konkrete planer for å bedre situasjonen i positiv retning. 
 
Vi kan i Norges Sjakkforbund ikke ha det slik at enkelte mennesker ekskluderes fra ulike turnering og aktiviteter. 
Mennesker med funksjonsnedsettelser skal i dag ikke bli ekskludert fra det «offentlige rom» - og når sjakk nå er 
kommet på TV-kanalene i beste sendetid kan man i høy grad hevde at «sjakk er blitt et allemannseie». Norges 
Sjakkforbund har en jobb å gjøre – «fjell kan nemlig flyttes»! 
 
Sjakklubben Kampen på brettet 
Forslaget stilles av klubb v/styrevedtak el. Årsmøtevedtak 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Artikkel om skillet mellom universell utforming og tilgjengelighet 
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Vedlegg: Om skillet mellom universell utforming og tilgjengelighet 
Skrevet av: Rudolph Brynn, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne,  
Dato: 09.10.2007 
 

Det er et poeng å skille mellom universell utforming - dvs. en utforming av bygg, uteområder, arbeidsplasser, 
transportmidler etc. som alle kan benytte - og tilgjengelighet, som er et ”svakere” uttrykk og kan være avgrenset 
til bestemte grupper, for eksempel tilgjengelighet for rullestolbrukere. Universell utforming benyttes i Norge i 
økende grad i vedtatt politikk uttrykt gjennom stortingsmeldinger etc. og benyttes også i utredninger og 
rapporter. Tilgjengelighet (og deltakelse/brukermedvirkning) blir tatt inn på relevante steder i lovgivningen. Det 
er også økt oppmerksomhet på universell utforming og tilgjengelighet innen norsk standardiseringsvirksomhet. 
 
Et sentralt punkt ved universell utforming er å oppnå tilgjengelighet og brukbarhet for personer med nedsatt 
funksjonsevne[i] gjennom hovedløsninger som kan brukes av alle.  Med ”nedsatt funksjonsevne” eller ”funks-
jonsnedsettelse” menes at en kroppsdel eller en av kroppens fysiske eller kognitive funksjoner er tapt, skadet 
eller på annen måte nedsatt. (Fra NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet.) Internasjonalt brukes flere begrep 
som kan konvergere mot universell utforming i forståelse uten at de er identiske. Det gjelder blant annet 
inkluderende design (Inclusive Design), brukerorientert design (User oriented design ) og design for alle (Design 
for all).    
 

Begrepet universell utforming inneholder et sterkere likestillingskrav enn det som ligger i begrepet tilgjengelighet 
for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 
Universell utforming skal forstås som allmenngyldig utforming. I allmenngyldig ligger at de endelige løsningene 
både skal være for alle mennesker, og være gode løsninger totalt sett. I praksis innebærer dette at de også skal 
fungere innenfor rammene for andre samfunnsmessige mål. 
Utforming forstås her som en fellesbetegnelse på alle arbeidsprosesser som er involvert i utformingen av 
omgivelsene. Det inkluderer samfunnsplanlegging, arealdisponering, arkitektur konstruksjon, produktutvikling 
mv. 

 
Universell utforming skal resultere i universelt utformede løsninger, produkter og omgivelser som skal kunne 
brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig. Begrepet universell utforming angir derfor i seg selv et mål for 
kvalitet i produkter og omgivelser, målsettinger som er en forutsetning for å oppnå et inkluderende samfunn med 
full likestilling og deltakelse for alle. 
Syseutvalget, som utarbeidet et forslag til antidiskriminerings- og tilgjengelighetslovgivning i Norge, uttrykte 
forskjellen slik: 

 
Både tilgjengelighet og universell utforming innebærer en utforming av det fysiske miljøet som sikrer 
deltakelsesmuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. En viktig forskjell er at universell 
utforming også sikrer inkludering, ved at den samme – universelle – utformingen benyttes overfor alle 
mennesker uavhengig av funksjonsevne. Mens tilgjengelighet kan sikres gjennom særløsninger, 
forutsetter idealet om universell utforming at hovedløsningen i prinsippet skal imøtekomme alle 
brukerforutsetninger. En målsetting om universell utforming kan sies å være en presisering av 
tilgjengelighetsmålsettingen, ettersom den innebærer inkluderende tilgjengelighet. (Fra NOU 2005:8 
Likeverd og tilgjengelighet).  

 
 
  

http://www.dok.no/
http://www.medialt.no/redirect/286.aspx#_edn1
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Forslag 7: Forslag om Adgang for USF-medlemmer å spille NSF-
turneringer 
Fra Follo sjakkforening: Adgang for USF-medlemmer å spille NSF-turneringer 
 
KONGRESSFORSLAG: 
Nåværende paragraf 4 i NSFs lover er i dag: 
"Bare medlemmer av NSF og spillere tilsluttet landsforbund innen FIDE kan delta i turneringer arrangert av 
forbundet, dets kretser og klubber. Sentralstyret må søkes om eventuell dispensasjon fra dette kravet i PR-
øyemed eller av andre spesielle årsaker. 
 
Medlemmer av Ungdommens Sjakkforbund (USF) kan imidlertid delta i miniputt- og lilleputtklassen i 
landsturneringen på lik linje med medlemmer i NSF. 
 
En sjakkspiller uten norsk statsborgerskap kan delta på norske landslag og representere Norge etter å ha vært fast 
bosatt i landet i minst 12 måneder og fortsatt bor her. Denne bestemmelse gjelder i den utstrekning den ikke 
strider mot regler gjeldende innen FIDE og Nordisk Sjakkforbund." 
 
Forslag 1:  
Første avsnitt endres til: «Bare medlemmer av USF, NSF og spillere tilsluttet landsforbund innen FIDE kan delta i 
turneringer arrangert av forbundet, dets kretser og klubber. Sentralstyret må søkes om eventuell dispensasjon fra 
dette kravet i PR-øyemed eller av andre spesielle årsaker.» Avsnitt 2 fjernes, siden det vil være overflødig hvis 
endringsforslaget går gjennom Avsnitt 3 beholdes uendret. 
 
Forslag 2, hvis forslag 1 blir forkastet: 
Første avsnitt endres til: «Bare medlemmer av NSF og spillere tilsluttet landsforbund innen FIDE kan delta i 
turneringer arrangert av forbundet, dets kretser og klubber. Sentralstyret må søkes om eventuell dispensasjon fra 
dette kravet i PR-øyemed eller av andre spesielle årsaker. For lyn- og hurtigsjakkturneringer er det ikke nødvendig 
å søke om dispensasjon for at medlemmer i USF skal kunne delta på lik linje med NSFs medlemmer.» 
Avsnitt 2 og 3 beholdes uendret. 
 
Begrunnelse: 
Forslaget springer ut fra en konkret problemstilling: Follo sjakkforening ønsker å tilby de ivrigste medlemmene i 
ungdomssjakklubben Ski Sjakk å delta i våre Konrad hurtigsjakkturneringer. Disse turneringene går over 5 kvelder 
hver sesong, med en avsluttende finale en av de siste spillekveldene på våren og en av de siste spillekveldene før 
jul. Vi anser dette i aller høyeste grad å være et PR-tiltak og en myk overgang fra barnesjakk til voksensjakk. 
Betenkningstida er 15 minutter + 10 sekunder bonus/trekk og partiene blir FIDE-ratet (bortsett fra finalene). Hver 
kveld spilles det 3 runder, og de som må tidlig i seng, drar hjem etter 1 eller 2 partier. Finalegruppene settes opp 
på grunnlag av en spillers 3 beste kveldsresultater. Premiene i finalene er gjerne sjokolade og andre usunnheter; 
før jul stort sett marsipangriser.  
For å la ungene fra Ski Sjakk delta, må vi etter dagens lovformulering søke om dispensasjon. Vi vet i skrivende 
stund ikke hvordan en slik søknad blir mottatt, men vi har merket oss at hurtigsjakkturneringene «NTG eye q GP» 
har flere USF-medlemmer på resultatlistene. Vi ønsker å formalisere denne deltakelsen og slippe å søke om 
dispensasjon hver gang. Hvis forslaget blir godtatt, vil det også bety at USF-medlemmer får delta i andre NSF-
aktiviteter, inkludert seriespill. Hvis dette blir for revolusjonerende for kongressen, har vi også levert inn et 
moderert forslag.  
 
Ås, 1. april 2017 
For Follo sjakkforening 
Per Lea, formann 
 
RELEVANT REGLEMENT: NSFs lover, paragraf 4  

Forslaget stilles av klubb v/styrevedtak el. Årsmøtevedtak  
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Relevante reglementer for forslagene 
1 Norges Sjakkforbunds lover 

1. Norges Sjakkforbund er en sammenslutning av sjakkretser, klubber og spillere. Forbundet er upolitisk og har som 
formål:  

o Å være høyeste organ for sjakklivet i Norge og representere norsk sjakk overfor utlandet.  
o Å ivareta spillernes, klubbenes og kretsenes interesser.  
o Å øke interessen for og fremme sjakkspillet.  

2. Norges Sjakkforbund (NSF) er tilsluttet Nordisk Sjakkforbund og FIDE (Verdens-sjakkforbundet). NSFs klubber er 
sammensluttet i kretser. Ordinært medlemskap i NSF tegnes gjennom en av forbundets klubber. Klubbene er 
samtidig ansvarlig for innmelding i den respektive krets. Alle klubbmedlemmer skal meldes inn i Norges 
Sjakkforbund. Unntatt er de som blir innmeldt som hovedmedlem gjennom en annen klubb. Enkeltpersoner utenom 
klubbene kan bli direkte medlemmer av forbundet til særskilt kontingent, kfr. § 13.  

3. En sjakkrets dannes på initiativ av forbundet eller av de angjeldende klubber med sentralstyrets godkjennelse. Det 
påhviler sentralstyret å bestemme kretsenes utstrekning ut fra de geografiske forhold og etter at de interesserte 
klubbers mening er hørt. Sentralstyret kan også foreta oppdeling av en på forhånd eksisterende krets, hvis 
forholdene skulle tilsi dette. I distrikter hvor det ikke er dannet krets, skal sentralstyret pålegge de eksisterende 
klubber om å danne en sådan. Er det bare en klubb i kretsen, skal klubbens styre også fungere som kretsstyre.  

4. Bare medlemmer av NSF og spillere tilsluttet landsforbund innen FIDE kan delta i turneringer arrangert av 
forbundet, dets kretser og klubber. Sentralstyret må søkes om eventuell dispensasjon fra dette kravet i PR-øyemed 
eller av andre spesielle årsaker. 
 
Medlemmer av Ungdommens Sjakkforbund (USF) kan imidlertid delta i miniputt- og lilleputtklassen i 
landsturneringen på lik linje med medlemmer i NSF. 
 
En sjakkspiller uten norsk statsborgerskap kan delta på norske landslag og representere Norge etter å ha vært fast 
bosatt i landet i minst 12 måneder og fortsatt bor her. Denne bestemmelse gjelder i den utstrekning den ikke strider 
mot regler gjeldende innen FIDE og Nordisk Sjakkforbund.  

5. Alle forbundets medlemmer er pliktige til å følge forbundets lover og turneringsreglement, samt å følge de 
beslutninger sentralstyret og/eller reglementsutvalget måtte fatte.  

6. Kongressen er NSFs høyeste og lovgivende myndighet. Sentralstyret har den utøvende myndighet og er ansvarlig for 
den daglige, forretningsmessige drift. Kongressen velger hvert år åtte medlemmer til sentralstyret: President, 
visepresident, kasserer, turneringssjef, leder av eliteutvalget og tre styremedlemmer uten portefølje. I tillegg er 
lederen i USF medlem av sentralstyret med nestlederen som personlig varamedlem. Sentralstyret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall - 
ved stemmelikhet er presidentens stemme utslagsgivende. Møter i sentralstyret skal avholdes når minst to av dets 
medlemmer forlanger det.  

Annet punktum endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005. 

7. Ungdomsarbeidet ivaretas hovedsaklig av Ungdommens Sjakkforbund. Det forutsettes at NSF har et nært samarbeid 
med USF.  

8. Forbundet holder kongress hvert år. Kongressen er forbundets høyeste myndighet, og består av representanter fra 
klubbene og kretsene, men også enkeltmedlemmer får være til stede og har talerett. Det er kun klubbene og 
kretsene ved sine representanter som har stemmerett. Klubbene har rett til å sende en representant for hvert 
påbegynte 25. medlem ifølge innsendt medlemsfortegnelse. Hver krets kan sende en representant. Hver 
representant kan avgi bare en stemme og kan kun representere sin egen klubb eller krets.  

9. Kongressen holdes innen 1. august og om mulig i forbindelse med årets landsturnering. Sentralstyret innkaller til 
kongressen minst 4 måneder før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være 
sentralstyret i hende senest 3 måneder i forveien. Forslag til foreløpig dagsorden med innkomne forslag, 
årsberetning, regnskap og budsjett med budsjettkommentarer, samt valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre 
sendes klubber og kretser senest 1 måned før kongressen.  

Siste setning endret av NSFs 83. kongress 4. juli 2004. 

10. På kongressen skal behandles:  
o Godkjennelse av representantenes fullmakter.  
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o Godkjennelse av innkalling og dagsorden.  
o Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet.  
o Valg av dirigent.  
o Årsberetning.  
o Regnskaper.  
o Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.  
o Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover. Sentralstyret kan etter søknad fra en arrangør 

foreslå at kongressen gir vedkommende opsjon på arrangement av kongress og landsturnering for inntil fire 
år framover. Ved søknad om opsjon eller arrangement innbetales et depositum som fastsettes av 
sentralstyret.  

o Ungdommens Sjakkforbund.  
o Innkomne forslag.  
o Valg: Sentralstyre med 1. og 2. varamedlem for ett år. Ytterligere 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. To revisorer med varamenn. Valgkomite 
bestående av formann og to medlemmer. Styre i Sjakkens venner.  

Endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005. 

11. Alle valg foregår ved skriftlig votering, med mindre det foreligger forslag på bare en kandidat. Ved valg av president 
fordres absolutt flertall. Oppnås ikke dette, finner omvalg sted mellom de to som fikk flest stemmer. Alle forslag må, 
såfremt intet annet er bestemt i lovene, oppnå alminnelig flertall for å bli vedtatt. Ved stemmelikhet anses det som 
falt. Forslag til lovendring som ikke er oppført på dagsorden, kan bare behandles når 3/4 av representantenes 
avgitte stemmer er for at det tas opp. Kongressreferat tilstilles alle kretser og klubber.  

12. Ekstraordinær kongress kan innkalles av sentralstyret, og skal innkalles når klubber som representerer 10 % av det 
samlede medlemstall forlanger det, i begge tilfeller med minimum en måneds varsel. En slik kongress kan bare 
behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.  

13. Forbundskontingenten fastsettes av kongressen og gjelder for hvert enkelt medlem for påfølgende kalenderår. 
 
For klubbmedlemmer som ikke er fylt 20 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en 
særskilt, redusert juniorkontingent. 
 
For klubbmedlemmer som ikke er fylt 16 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en 
særskilt, redusert kadettkontingent 
 
Kontingent for direkte medlemskap fastsettes av kongressen. Kontingenten skal være høyere enn 
forbundskontingenten for samme medlemskategori. Kollektivt medlemskap må godkjennes av kongressen, som 
også fastsetter avgiften for dette. 
 
Kretskontingenten i den enkelte krets utgjør minimum 10% av den til enhver tid gjeldende forbundskontingent. Den 
enkelte krets kan på sine årsmøter vedta høyere kontingent. 
 
Hver klubb innbetaler krets- og forbundskontingenten for sine medlemmer til NSF. NSF overfører kretskontingenten 
til den enkelte krets. Dersom det ikke er fungerende kretsstyre i en krets, skal NSF ta vare på midlene inntil nytt 
kretsstyre er valgt. Den innbetalte kontingent vil alltid være kretsens midler. 
 
Hvert år, senest 1. mars, skal klubbene innsende medlemsfortegnelse for sine medlemmer. NSF vil deretter sende 
klubbene faktura for medlemskontingent. Nye medlemmer som tilkommer utover kalenderåret, skal umiddelbart 
meldes inn. 
 
En klubb som ikke har sine forpliktelser i orden overfor krets og forbund, kan ikke være representert i kretsens eller 
forbundets arrangementer, herunder kongressen.  

Tredje ledd endret av NSFs 85. kongress 9. juli 2006. Andre og sjette ledd endret NSFs 86.  kongress 8. juli 2007.  

14. Klubber og kretser skal årlig sende kopi av årsmelding, regnskap og årsmøtereferat til NSF innen en måned etter at 
årsmøte er avholdt. Klubbene har de samme plikter overfor sin krets.  

15. Forbundets regnskapsår er 1. januar til 31. desember. I løpet av mars skal regnskapene med årsberetning 
oversendes revisorene, som skal avgi sin beretning i løpet av 14 dager.  
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16. Eliteutvalgets mandat fastsettes av sentralstyret. Eventuelle endringer skal bekjentgjøres for klubber og kretser 
umiddelbart.  

17. Sentralstyret kan nedsette komiteer eller utvalg til å ta seg spesielle arbeidsoppgaver. Mandat/instruks for disse skal 
bekjentgjøres for klubber og kretser.  

18. Reglementsutvalget (RU) består av tre medlemmer. Kongressen velger hvert år ett medlem for tre år, samt 1. og 2. 
varamedlem for ett år. Bare autoriserte dommere er valgbare. Utvalget er beslutningsdyktig når tre av de fem valgte 
er tilstede. Medlemmer eller varamedlemmer i RU kan ikke samtidig sitte i sentralstyret.  

1. RU har avgjørende myndighet når det gjelder tolkningen av alle eksisterende spille- og turneringsregler.  
2. RU er appellutvalg i tvister under punkt 1. for avgjørelser tatt av turneringsledere innen NSF og USF.  
3. RU behandler disiplinærsaker i henhold til disse lover og NSFs disiplinærreglement.  
4. RU skal håndheve regler for autorisasjon av krets- og forbundsdommere.  
5. Alle forslag vedrørende lover og regler skal forelegges RU til uttalelse, men RU uttaler seg ikke om 

forslagenes sjakkpolitiske innhold.  

Utvalget fastsetter selv sine arbeids- og forretningsrutiner.  

19. NSF har innstiftet tre utmerkelser:  
o Æresmedlemsskap  
o NSFs hederstegn i gull (Gullmerket)  
o NSFs hedersplakett  

Æresmedlemsskap tildeles norske spillere som har utmerket seg spesielt, og administratorer som i lengre tid og 
gjennom usedvanlig aktiv oppofrende virksomhet har bragt heder til og/eller fremmet norsk sjakkliv. Begrunnet 
forslag må tilstilles sentralstyret. Hvis 2/3 av fulltallig sentralstyre tiltrer forslaget, bringes det inn for kongressen 
som kan vedta utnevnelsen med 2/3 flertall. Sentralstyret kan også innstille etter eget forslag. NSFs hedertegn i gull 
tildeles nordmenn eller utlendinger for fortjenestefull virksomhet for norsk sjakkliv. Sentralstyret fatter enstemmig 
vedtak om tildelingen. NSFs hederplakett tildeles medlemmer som har utmerket seg i klubb og/eller krets, sjakklig 
og/eller administrativt. Sentralstyret fatter vedtak om tildelingen ved alminnelig flertall.  

20. Spesielle sammenslutninger for sjakk, som postsjakkforbund, problemsjakkforbund, bedriftssjakkforbund, 
handicapsjakkforbund etc., som etter § 2 ikke er tilsluttet direkte til forbundet, kan opptas som "særskilte 
medlemmer" etter beslutning av sentralstyret, som også bestemmer avgiften som gjelder for medlemskap.  

21. "Sjakkens venner" er en støtteorganisasjon hvor også enkeltpersoner utenom forbundet, foruten foreninger og 
bedrifter etc., kan være medlem. Medlemsskap eller livsvarig medlemsskap oppnås gjennom erleggelse av en 
minimumskontingent som fastsettes av sentralstyret. Sjakkens Venners styre består av 3 medlemmer som velges på 
kongressen. Styret konstituerer seg selv med formann, kasserer og sekretær. Sjakkens Venners regnskap revideres 
av forbundets revisorer.  

22. For forbundets turneringer gjelder et spesielt utarbeidet "Turneringsreglement for Norges Sjakkforbund".  
23. Endringer av disse lover kan bare foretas av ordinær kongress og må ha 2/3 av de avgitte stemmer.  
24. Forslag om oppløsning av forbundet kan bare behandles av en ordinær kongress, og beslutninger om dette må ha 

2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blir oppløsning vedtatt, skal vedtaket forelegges ny kongress til endelig 
avgjørelse. Blir oppløsning igjen vedtatt, bestemmer kongressen hvordan forbundets midler skal anvendes til fordel 
for sjakklivet i Norge. 

Sist endret på NSFs 86. kongress 8. juli 2007. 
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2.0.2.A.A Turneringsreglement for NSF - alminnelig del 

1. Dette reglement er opprettet i medhold av NSFs lover § 22 og gjelder i NSFs nasjonale turneringer, samt andre 
turneringer der arrangøren er tilsluttet NSF og det er deltakere fra mer enn to klubber. Jamfør forøvrig § 4 i NSFs 
lover. Arrangement kan tildeles klubber, kretser og tilsluttede organisasjoner som har sine medlemsforhold til NSF i 
orden.  

2. Innen NSF spilles det etter «FIDEs regler for sjakk».  
3. Spesielle regler for lynsjakk, hurtigsjakk, NSFs Monradsystem, og for andre spillesystemer, fastsettes av 

sentralstyret.  
4. Særreglement for NSFs turneringer fastsettes av sentralstyret. Endringer av slike reglement kan først ha virkning for 

turneringer som påbegynnes etter at vedtak er gjort, og når vedtaket er bekjentgjort senest sammen med 
innbydelsen til vedkommende turnering. Sentralstyret kan i særlige enkelttilfeller gi dispensasjon fra sine 
særreglement når sterke grunner taler for det. Før dispensasjonsvedtak fattes, skal om mulig de berørte parter samt 
NSFs reglementsutvalg ha hatt anledning til å uttale seg. Dispensasjonsvedtak gir ingen automatisk presedens til 
senere tilfeller. I behandlingen av dispensasjonssaker skal sentralstyret innhente og legge til grunn 
reglementsutvalgets lov- og reglementsforståelse, jfr. NSFs lover § 18.  

5. Sentralstyret skal hvert år søke å få arrangert følgende turneringer:  
1. Landsturneringen (det individuelle Norgesmesterskap).  
2. Det åpne NM.  
3. Det åpne NM i hurtigsjakk.  
4. NM i lynsjakk.  
5. NM i hurtigsjakk for seniorer.  
6. Norgesmesterskap for klubblag.  
7. Seriesjakken 
8. Nasjonale og internasjonale turneringer som er tilgjengelig for flest mulig av medlemmene.  

9. Internasjonale og nasjonale turneringer for styrking av toppspillerne.  
Endret av NSFs 86. kongress 8. juli 2007. 

6. TERMINLISTE. Sentralstyret utarbeider en terminliste over alle godkjente arrangementer. Terminlista skal i god tid 
bekjentgjøres for NSFs medlemmer. Turneringer som arrangeres i tilknytning til helligdager skal godkjennes av 
sentralstyret.  

7. NM-AVGIFT. Arrangører av turneringer som er nevnt under punkt 5 a), b), c), d) e) og f) skal svare en avgift pr. 
startende deltaker til NSF. Størrelsen på denne fastsettes av sentralstyret.  
Endret av NSFs 86. kongress 8. juli 2007. 

8. TURNERINGSLEDERE. Alle turneringer skal ha ansvarlig(e) turneringsleder(e). Vedkommende skal oppfylle de krav til 
autorisasjon som sentralstyret har fastsatt.  

9. TVISTER avgjøres av turneringslederen ifølge FIDEs spilleregler § 13. Avgjørelsen kan ankes inn for en appellkomite 
eller en overdommer dersom en slik er oppnevnt for turneringen. En overdommer må være autorisert dommer i 
NSF, fortrinnsvis forbundsdommer. Et flertall av medlemmer og varamedlemmer i en appellkomite bør være 
autoriserte dommere. I turneringer på NM-nivå bør det være en overdommer eller appellkomite. 
Avgjørelser fattet i appellinstansen, eller av turneringslederen hvis ingen appellinstans er oppnevnt, kan ankes inn 
for NSFs Reglementsutvalg. 
I forhold som dekkes av NSFs disiplinærreglement skal ankeprosedyren være som beskrevet i dette.  

10. KLASSEINNDELINGEN innen NSF baseres på rating, med følgende klasser: 
Klasse ELITE : 2350 og høyere. *  
Klasse MESTER : 2000 - 2349. * 
Klasse 1 : 1750 - 1999. 
Klasse 2 : 1500 - 1749. 
Klasse 3 : 1250 - 1499. 
Klasse 4 : 1000 - 1249. 
Klasse 5 : 999 og lavere. 
*Endret av NSFs 89. kongress 4. juli 2010. 
Siste offisielle ratingliste som er offentliggjort før start av en turnering, eller turneringsserie, legges til grunn. Spillere 
uten rating plasseres i klasse etter turneringslederens skjønn. Kretsene kan ha en annen klasseinndeling i sine 
turneringer. I tillegg kan inndeling skje etter alder med følgende klasser: 
JUNIOR: Spillere som ikke er fylt 20 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 
KADETT: Spillere som ikke er fylt 16 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 
LILLEPUTT: Spillere som ikke er fylt 13 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 
MINIPUTT: Spillere som ikke er fylt 11 år pr. 1/1 det året turneringen starter. 
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SENIOR: Menn må ha fylt 60 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen. For kvinner gjelder samme regel, men da 
med 50 års grense.  

11. RATING. De av NSFs turneringer som tilfredsstiller de tekniske krav skal innrapporteres til Elo-komiteen for rating.  
12. SPILLEROVERGANGER. Spillere som er hovedmedlem i en klubb i forbundet, kan ikke representere noen annen klubb 

i forbundets arrangementer uten at skriftlig melding om overgang er sendt krets og forbund med gjenpart til den 
klubb hvor spilleren tidligere var hovedmedlem. Denne melding må være undertegnet av spilleren og styret i den 
nye klubb, og må være mottatt av NSF senest 4 uker før arrangementet der han skal representere sin nye klubb. 
Dersom spilleren ikke har sine forpliktelser til sin gamle klubb i orden, kan overgang nektes inntil forpliktelsene er 
ordnet. 
For turneringer på kretsplan gis reglene av den enkelte krets.  

13. RØYKING. Det er røykeforbud i spillelokalene. Det bør -om mulig - finnes et sted i rimelig nærhet hvor det er 
anledning til å røyke. Arrangører kan tillate at røykere som møtes kan sitte i eget røykerom.  

14. Hengepartier skal ikke benyttes i turneringer som omfattes av dette reglement.  
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2.0.2.A.B Landsturneringen 

1. a) Landsturneringen er åpen for alle spillere tilsluttet NSF. Unntatt fra dette er klasser hvor det kåres norgesmester, som 
kun er åpne for spillere som representerer Norge i FIDE. Sentralstyret kan dispensere fra kravet i klassene miniputt og 
lilleputt.  
b) I klasser hvor det ikke kåres norgesmester, kan Sentralstyret gi ikke-medlemmer tillatelse til å delta, dersom de er 
medlemmer av et landsforbund tilsluttet FIDE. .  

2. Landsturneringen holdes hvert år om mulig i juli måned. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret 
fatter. Spilleprogram, startavgift og pengepremier i Eliteklassen skal godkjennes av sentralstyret etter forslag fra 
arrangøren. Turneringen skal avvikles over minst 8 dager med mindre sentralstyret har gitt arrangøren dispensasjon. 
Starten for Eliteklassen kan berammes inntil to dager før de øvrige klasser. Arrangøren sender innbydelse til alle klubber 
innen den 15. februar.  

3. Det spilles i følgende klasser:  
1. KLASSE ELITE: Berettiget til å spille er de tre siste kårede norgesmestere, nr. to og tre i siste landsturnering, de to 

beste i klasse mester i siste landsturnering, regjerende juniornorgesmester, spillere som siden forrige 
landsturnering har oppnådd minst en IM-inntegning, uavhengig av om de fra før har tittelen, spillere med rating 
innen ratinggrunnlaget for klassen, samt andre som Eliteutvalget (EU) finner kvalifisert. Sentralstyret fastsetter 
spillesystem etter antall spillere i klassen.Det spilles etter et FIDE-godkjent sveitsersystem. Ved for lite antall 
kvalifiserte spillere eller ved ulikt antall, fyller EU opp med de(n) spiller(e) som ligger best an til å være kvalifisert. 
Vinneren får tittelen Norgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering. Deltakere i Eliteklassen er fritatt fra 
å betale startavgift.  

2. KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4: Berettiget til å delta er spillere med rating innen 
ratinggrunnlaget for klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % 
(avrundet) beste - men minst tre spillere - i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist 
avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF finner kvalifisert. I mesterklassen er også regjerende nordnorsk 
mester og regjerende kretsmestre individuelt berettiget til å spille dersom disse er kåret i en turnering med lang 
betenkningstid, minimum ratingkategori 3.  

3. KLASSE 5: Består av spillere som ikke er berettiget til å spille i noen av de foran nevnte klasser.  
4. SENIORKLASSE: Denne deles i to grupper, "Senior A", som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Senior B" 

som er stengt for spillere med rating 1500 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås 
sammen. Vinneren av Senior A får tittelen Seniornorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering. 
Beste spiller over 75 år i Senior A skal premieres særskilt. Dersom det ikke deltar spillere over 75 år i Senior A, skal 
beste spiller over 75 år i Senior B premieres særskilt.  

5. JUNIORKLASSEN: Denne deles i to grupper "Junior A", som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Junior 
B" som er stengt for spillere med rating 1500 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte skal de 
slås sammen. Vinneren av Junior A får tittelen Juniornorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.  

6. KADETTKLASSEN: Denne deles i to grupper "Kadett A" som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Kadett 
B" som er stengt for spillere med rating 1250 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte skal de 
slås sammen. Vinneren av Kadett A får tittelen Kadettnorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.  

7. LILLEPUTTKLASSEN: Vinneren får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.  
8. MINIPUTTKLASSEN: Vinneren får tittelen Miniputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.  

4. For å være berettiget til å spille i en klasse på grunnlag av rating er det tilstrekkelig å ha vært innen ratinggrunnlaget for 
klassen på en av de offisielle ratinglister siden siste landsturnering. Ingen kan pålegges å spille i en høyere klasse enn 
siste offisielle ratingliste tilsier. NSF har hvert år fire offisielle ratinglister. Disse publiseres på NSFs elosider i midten av 
januar, begynnelsen av april, begynnelsen av juni og midten av september.  

5. SPILLESYSTEM. Det spilles etter NSFs Monradsystem eller et FIDE-godkjent sveitsersystem. Hvilket system som benyttes, 
skal opplyses i invitasjonen. Eliteklassen spilles som sveitser. 

6. BETENKNINGSTIDEN pr. spiller er 90 minutter på 40 trekk, ½ time på resten av partiet pluss 30 sekunder  tilleggstid fra 
første trekk.  

7. POENGLIKHET.  
Ved poenglikhet avgjør kvalitetsberegning også om førsteplassen i klasser som kårer Norgesmester.  

8. PÅMELDING kan gjøres gjennom klubb eller direkte til arrangøren. Dersom arrangøren aksepterer etteranmeldte kan 
startavgiften for disse forhøyes med inntil 50%. 

Vedtatt av NSFs 67. kongress i Asker 9. juli 1988. Endret av NSFs 83. kongress i Molde 4. juli 2004, NSFs 84. kongress 3. juli 2005 og NSFs 86. 
kongress 2007. Sist endret av NSFs 91. kongress 8. juli 2012. 
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2.0.5.A Reglement for Seriesjakken 
1. INNLEDNING 

1.1. Norges Sjakkforbund innbyr til seriesjakk for klubblag hvert år. Innbydelse utsendes innen utgangen av september 
måned.1.2. Bare klubber med ordnet medlemsforhold til NSF kan delta.1.3. Hver klubb kan delta med flere lag. Lagene 
nummereres etter antatt spillestyrke.1.4. NSFs turneringssjef er hovedansvarlig for gjennomføringen av seriesjakken. 
Se også punkt 7.7.1.5. Turneringssjefen kan idømme et lag inntil ett individuelt straffepoeng for enhver overtredelse 
av dette reglement. 

2. SERIESYSTEM 
2.1. Serien består av en eliteserie, og regionale serier som følger: 
Østlandsserien (Sone 1): Kretsene Østfold, Oslo og Omegn, Hedmark og Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og 
Agder. 
Vestlandsserien (Sone 2): Kretsene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Midtnorgeserien (Sone 3): Kretsene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, og Nord-Trøndelag. 
Nord-Norsk finale (Sone 4): Kretsene Helgeland og Salten, Troms og Nordre Nordland og Finnmark.En klubb kan bare 
stille lag innen sin egen sone. NSFs turneringssjef kan i særskilte tilfeller dispensere fra dette. 

3. BETENKNINGSTID 
3.1. I eliteserien og sone 1, 2 og 3 er betenkningstiden 90 minutter på 40 trekk, ½ time på resten av partiet pluss 30 
sekunder tilleggstid fra første trekk. 
I sone 4 er betenkningstiden 2 timer på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet. 

4. POENGBEREGNING 
4.1. Det vinnende lag tildeles to poeng, det tapende får null poeng. Ved uavgjort kamp får hvert av lagene ett poeng. 
4.2. Hvis flere lag har like mange lagpoeng avgjøres rekkefølgen ved individuelle poeng, deretter innbyrdes oppgjør. Er 
det fortsatt likt deles plasseringen. Se dog punkt 4.3. 
4.3. Ved kamp om opp- eller nedrykk eller videre kvalifisering, spilles stikkamp mellom lagene dersom de står likt etter 
punkt 4.2. NSF fastsetter spillested og trekker farge på 1. bord. Dersom kampen ender uavgjort vinner det laget som 
har seier på høyeste bord. Dersom alle partier i stikkampen ender remis foretas det loddtrekning av NSF for å kåre 
vinneren. 

5. STARTAVGIFT 
5.1. NSF fastsetter og krever inn startavgift for deltagende lag i alle serier. 

6. BRUK AV SPILLERE 
6.1 Spilleberettiget for en klubb er den som 
A) er innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben inneværende år i samsvar med NSFs lover § 13 og/eller 
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 være 
registrert som norsk i FIDE. 
C) En klubb kan stille med inntil 2 spillere pr. kamp som er medlem av en klubb som ikke deltar i seriesjakken. Disse 
gjestespillerne må nomineres før 1. runde til NSF.6.2 Skulle det oppstå tvil om hovedmedlemskap fordi en spiller er 
innmeldt fra to eller flere klubber, avgjør NSF hvilken klubb han/hun representerer etter at den aktuelle spiller og 
impliserte klubber er gitt anledning til å uttale seg.6.3 En spiller kan når han/hun måtte ønske det melde overgang til 
en ny klubb, betinget av at kontingentforholdet til den gamle klubb er i orden. Imidlertid kan spilleren ikke 
representere sin nye klubb i seriesjakken før tidligst 4 – fire – uker etter at overgangsmelding er NSF i hende.Dersom 
spilleren i angjeldende sesong har representert sin gamle klubb i noen del av inneværende seriesjakksesong, må 
han/hun stå over minst 2 – to – runder før vedkommende kan representere sin nye klubb, selv om dette skulle 
medføre at det går mer enn fire uker.6.4 Spillere som skifter klubb fra en sone innen seriesjakken til en annen, kan 
representere en klubb i den nye sonen straks etter at flyttingen har skjedd, betinget av at NSF og spillerens gamle 
klubb har mottatt skriftlig melding senest 4 – fire – uker før spilleren skal representere sin nye klubb. 

 6.5 Nyinnmeldte medlemmer i NSF eller tidligere direktemedlemmer kan representere sin nye klubb straks skriftlig 
melding (brev, fax, eller e-post) er mottatt av NSF. Med nyinnmeldt medlem menes en spiller som ikke allerede er 
medlem av NSF i inneværende år eller var medlem foregående år. 

 6.6 Dersom en klubb deltar med flere lag, kan ingen spille for mer enn ett av lagene i løpet av 14 dager. En spiller som 
har deltatt på et lag må står over en kamp på dette laget før han kan spille for et lavere rangert lag. 
Ingen kan spille for mer enn ett lag i en avdeling. I siste spillehelg kan det i hver kamp kun benyttes to spillere som i 
løpet av serien er benyttet på det lavere rangerte laget etter denne regelen ved 5 – eller 6 – mannslag, en spiller ved 4 
mannslag. 
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 6.7 Bruk av en ikke spilleberettiget spiller(e) medfører at den/de dømmes til tap i sine partier. Laget gis i tillegg en 
poengstraff som ikke går over til motparten. Poengstraffen er ett individuelt poeng når det spilles med 5- eller 6-
mannslag, et halvt poeng ved 4-mannslag. Kampen er vunnet av det lag som gjenstår med flest poeng. Ved 
poenglikhet er kampen uavgjort. Poengstraff kan ikke idømmes senere enn 28 dager etter kampdato. 

 6.8 Den enkelte klubb bestemmer selv sine spilleres bordplasseringer etter antatt spillestyrke. Rekkefølgen mellom 
dem som deltar på laget kan ikke endres i løpet av serien, men nye spillere settes inn etter antatt spillestyrke. Den 
innbyrdes bordrekkefølge kan imidlertid endres etter avsluttet seriespill og etter kvalifiseringskamper. Brudd på denne 
bestemmelse medføre tap på de bord som er påvirket av den endrede bordrekkefølge. Jamfør punkt 9.2 for 
eliteserien. 
Dersom de aktuelle partiene allerede er tapt ilegges laget en poengstraff som ikke går over til motparten. 
Poengstraffen er ett individuelt poeng når det spilles med 5- eller 6-mannslag, et halvt poeng ved 4-mannslag. 
Kampen er vunnet av det lag som gjenstår med flest poeng. Ved poenglikhet er kampen uavgjort. Poengstraff kan ikke 
idømmes senere enn 28 dager etter kampdato. 

 6.9 Ved kamp om opprykk til neste sesong, er alle spillere som siste ordinære seriesjakkhelg var spilleberettiget for 
klubben spilleberettiget. Et lavere rangert lag kan benytte én spiller fra et høyere rangert lag i tråd med punkt 6.6, 
forutsatt at vedkommende tidligere i sesongen har spilt for laget som spiller om opprykk. Det er egne regler for 
kvalifisering til Eliteserien, se §9.4. 

 6.10 Deltakelse i seriesjakken utløser krav om medlemskontingent for inneværende kalenderår (jf. NSFs lover § 4). 
Spillere som er spilleberettiget under henvisning til pkt 6.1b eller 6.5 skal derfor meldes inn og betale 
medlemskontingent på ordinær måte innen gitt frist i ethvert kalenderår hvor de deltar i kamper (jfr NSFs lover § 13). 
Misligholdelse av kontingentinnbetalingen etter deltakelse i seriesjakken medfører ikke poengstraff, men utløser krav 
om tilleggsavgift for medlemmet (NSFs lover § 13) og straffegebyr for klubben pålydende kr 250,- pr misligholdt 
kontingent. 

7. KAMPAVVIKLING 
7.1 Hvert lag oppnevner en lagkaptein, enten en av spillerne eller en annen. Det vises til NSFs regler for 
lagkapteiner.7.2 I seriekamper oppnevner hjemmelaget turneringsleder. I eliteserien og 1. divisjon bør 
turneringslederen fortrinnsvis være autorisert og fra en nøytral klubb.7.3 Senest fem minutter før starttidspunktet 
leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre 
lagoppstillingen. Se dog også punkt 9.2 for spesialregler for eliteserien.7.4 Dersom et lag ikke har levert 
lagoppstillingen innen kampen skal starte, settes samtlige av lagets klokker i gang ved starttidspunktet. De som har 
hvite partier mot dette laget velger selv hvorvidt de vil utføre sitt første trekk eller vente til lagoppstillingen foreligger. 
Et lag kan ikke begynne noen av sine partier før komplett lagoppstilling foreligger.7.5 Hvis et lag vet at det ikke kan 
stille fullt mannskap, skal bordene besettes ovenfra.7.6 Dersom et lag mangler en spiller på et annet bord enn 
sistebord, plikter klubben å sende en skriftlig redegjørelse til NSF sammen med kamprapporten eller innen to dager 
etter kampen. Turneringslederen skal om mulig gjøres oppmerksom på forholdet før kampstart. Dersom forfallet ikke 
anses som gyldig kan NSF idømme laget et gebyr samt tap på de bord som berøres av uteblivelsen.7.7 
Turneringslederens avgjørelser kan innankes for NSFs turneringssjef. Eventuell anke må sendes NSF senest dagen etter 
partiets avslutning. Kopi sendes motstanderklubben. Turneringssjefens avgjørelse kan innankes for RU.Anke til RU 
sendes med skriftlig begrunnelse og sammen med et depositum pålydende kr 500, som returneres dersom anken i det 
vesentlige fører fram. I motsatt fall tilfaller depositumet NSF. 

 7.8 Arrangørklubben (hjemmelaget) plikter å sende inn til NSF en kamprapport på fastsatt skjema, inneholdende 
opplysninger om lag, divisjon, gruppe og enkeltresultater, undertegnet av turneringslederen og begge lagkapteiner, 
senest dagen etter kampen. Kampresultatet skal også meldes til NSF på slik måte og innen slikt tidsrom som 
turneringssjefen bestemmer. 

 Ved mangelfull eller for sen innsending og rapportering kan arrangørklubben ilegges et gebyr som fastsettes av NSF. 

8. AVVIKLING AV SERIESPILL 
8.1 Alle serier settes opp av NSF. Når et lag har bortekamp har det hvit på førstebord og alle bord med ulike nummer.I 
eliteserien har hjemmelaget hvit på førstebord og alle bord med ulike nummer.8.2 NSF kan bestemme annet 
avviklingssted for kampen, også telefon- eller internettmatch.8.3 Hver klubb kan kun ha ett lag i eliteserien. I 1. eller 2. 
divisjon kan en klubb ha maksimum to lag i én seriegruppe. Dersom et vinnerlag på grunn av denne bestemmelsen 
ikke er kvalifisert til opprykk, rykker neste lag i avdelingen opp.NSF kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne 
bestemmelsen. 

 8.4 Dersom et vinnerlag ikke ønsker å rykke opp, må laget sende begrunnet søknad om dette til NSF.Retten til opprykk 
overføres til lag nummer to i avdelingen. Dersom heller ikke lag nummer to ønsker å rykke opp beholder best 
plasserte nedrykkende lag plassen. Forøvrig gjelder bestemmelsene i punkt 8.10. 
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 8.5 Dersom et kvalifisert lag (ikke opprykkende lag) ikke ønsker å stille lag i den aktuelle divisjonen skal plassen gis til 
best plasserte nedrykkende lag i samme divisjon. 

 8.6 NSF setter opp terminliste for avviklingen. Kampene settes opp på helger med enkel- eller dobbeltrunde. NSF kan 
etter søknad omberamme kampdatoene. Særlig kan dette gjelde ved offisielle representasjonsoppgaver for NSF. 

 8.7 Lagene kan avtale å spille før det terminfestede tidspunkt, betinget av at NSF har gitt sitt samtykke. Siste runde i 
hver gruppe, uansett divisjon, skal spilles nøyaktig på samme tidspunkt, enten runden avvikles på ett sted samlet eller 
på flere steder. 

 8.8 Hjemmelaget plikter å informere bortelaget om spillested og kampstart senest 14 dager før kampen. Innsigelser 
mot tid eller sted må være motparten og NSF i hende innen 7 dager før kampen. NSF kan da foreta endelig 
beramming. 

 Dersom bortelaget ikke har mottatt informasjon som nevnt ovenfor, skal laget straks søke kontakt med hjemmelaget. 

 8.9 Utsettelse av terminfestet kamp kan kun gis av NSF. Skriftlig søknad om utsettelse må være NSF og 
motstanderlaget i hende senest 72 timer før kampstart. Dette punkt gjelder ved mer akutte grunner til at utsettelse 
søkes, slik som sykdom. Ved øvrige begrunnelser, gjelder punkt 8.6. 

 8.10 Lag som ikke møter til avtalt eller av NSF berammet kamp, taper normalt på alle bord. I tillegg ilegges klubben et 
gebyr opptil startavgiften, men minimum tilsvarende de reiseutgifter som spares ved ikke å stille opp i kampen. 
Klubben må også dekke motstanderlagets eventuelle utgifter. 

 8.11 Lag som trekker seg etter at serien er startet ilegges normalt et gebyr. I tillegg rykker laget ned en eller flere 
divisjoner etter avgjørelse av NSF. NSF supplerer avdelinger hvor kvalifiserte lag ikke er påmeldt. 

 8.12 I 1. divisjon og lavere divisjoner dekker lagene selv sine utgifter. Når reiseavstanden til en kamp gjør overnatting 
nødvendig, dekker hjemmelaget overnatting. Dersom bortelaget ikke aksepterer hjemmelagets innkvarteringstilbud 
må bortelaget selv dekke differansen. Beskjed om behov for innkvartering skal gis innen en uke før kampen. Ved 
uenighet mellom lagene om overnatting er nødvendig, avgjør NSF dette. 

 I eliteserien gjelder spesielle regler. 

 8.13 Hjemmelaget plikter å sørge for gode spilleforhold og tilfredsstillende servering i spillelokalet under kampen. 
Klubber som ikke oppfyller kravene, kan bøtelegges av NSF. 

 8.14 Hvis en avdeling i sone 2, 3 eller 4 av økonomiske og/eller geografiske grunner avvikles helt eller delvis på felles 
spillested, deles omkostningene, det vil si lokalleie, reiseutgifter og overnatting mellom de deltagende lag. 

 8.15 En klubb har ikke anledning til å motta noen form for godtgjørelse direkte eller indirekte fra andre klubber 
knyttet til bruk av spiller(e) i seriesjakken. Det er heller ikke tillatt å yte slik støtte. Det er videre ikke tillatt å gjøre 
avtaler med andre lag som betinger bruk eller ikke-bruk av spiller(e). 

 NSFs turneringssjef kan gi straff etter dette punktet i form av poengstraff, bøter eller i særs graverende tilfeller 
diskvalifisering. 

 8.16 NSF har ansvar for å rapportere inn seriesjakken til FIDE for ratingberegning. 

9. ELITESERIEN 
9.1 Eliteserien består av 10 lag som spiller enkel serie.Kvalifisert er de 8 beste fra foregående sesong og vinnerne av 
kvalifiseringskampene. Se punkt 8.3 og 9.4.9.2 Lagene nominerer inntil 20 spillere i bordrekkefølge senest to uker før 
seriestart. Samtlige nominerte må være meldt inn i NSF gjennom den angjeldende klubb. Listen kan ikke endres eller 
suppleres i løpet av sesongen. 

 9.3 Hver spillehelg skal lagoppstilling (6 spillere) for hver av kampene leveres turneringsleder senest 26 timer før start 
av helgens første runde. Alle lagoppstillingene skal publiseres av NSF senest 24 timer før start av 1. runde. I helt 
ekstraordinære tilfelle kan turneringsleder gi et lag anledning til å bruke andre spillere enn de som er ført opp i den på 
forhånd innleverte lagoppstilling. 

 9.4 De 4 regionale vinnerne spiller en enkel Berger over 3 runder. Det spilles over 6 bord. Betenkningstiden er 90 
minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet, med 30 sekunder tillegg pr. trekk. Lagene rangeres 
etter lagpoeng, deretter innbyrdes oppgjør, og deretter individuelle poeng. Er det fortsatt likt avgjøres rekkefølgen på 
best resultat på høyeste bord. De to beste lagene rykker opp i eliteserien. 
Spilleberettiget i kvalifiseringen er de som var spilleberettiget for klubben ved seriestart, eller de som har spilt minst 
en runde for klubben i løpet av sesongen. 
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 9.5 NSFs turneringssjef avgjør spillested og kostnadsdeling for kvalifiseringskampene etter forslag fra de impliserte 
klubbene. Opprykksturneringen terminfestes av NSF før sesongen starter. Kamper tillates avviklet over internett. 

10. ØSTLANDSSERIEN 
10.1. Østlandsserien består av klubber innen sone 1. 

 10.2 1. divisjon består av 10 lag. Kvalifisert er lag innen sone 1 som har rykket ned fra eliteserien, de 6 best plasserte 
lag i 1. divisjon i foregående sesong og vinnerne av hver 2. divisjonsgruppe. Dersom dette utgjør mindre enn 10 lag, 
eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 1. divisjon i foregående 
sesong. Dersom dette ikke er tilstrekkelig fylles det opp med lag fra 2. divisjon i foregående sesong, rangert etter 
plassering i sin respektive avdeling og deretter oppnådde poeng.10.3 2. divisjon består av to grupper med 6 lag i hver. 
NSF tar geografiske hensyn ved plassering av lagene i de to gruppene og ved rundeoppsettet. Kvalifisert til å spille i 2. 
divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, lagene som ble 2 og 3 i foregående i foregående sesongs 2. 
divisjonsgrupper, og vinnerne av hver 3. divisjonsgruppe. Dersom dette utgjør mindre enn 12 lag, eller det er lag som 
trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 2. divisjon i foregående sesong, rangert etter 
plassering i sin respektive avdeling og deretter oppnådde poeng.. Dersom dette ikke er tilstrekkelig fylles det opp med 
lag fra 3. divisjon i foregående sesong, rangert etter plassering i sin respektive avdeling og deretter oppnådde poeng. 

 10.4 3. og 4. divisjon består av de lag som ikke er kvalifisert for høyere divisjoner. Det spilles i det antall grupper og 
med det antall lag som NSF finner riktig ut fra geografiske og sportslige hensyn, og med fjorårets serie som 
utgangspunkt.Gruppevinnerne rykker opp en divisjon. 

 10.5 I 1. divisjon spilles det med 5-mannslag og i lavere divisjoner med 4-mannslag 

11. VESTLANDSSERIEN 
11.1 Vestlandsserien består av klubber i sone 2. 
11.1.1 Vestlandserien består av avdeling sør og avdeling nord. NSF tar geografiske hensyn ved plassering av lagene i de 
to avdelingene og ved rundeoppsettet.11.2  1. divisjonsavdelingene består av inntil 6 lag. Kvalifisert er de 4 best 
plasserte lag i hver 1. divisjonsavdeling i foregående sesong og vinneren av hver 2. divisjonsgruppene. Dersom dette 
utgjør mindre enn 6 lag, eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 1. 
divisjon i foregående sesong. 
11.2.1 Dersom det er mindre enn 3 lag i en 2. divisjonsavdeling, kan turneringssjefen fatte vedtak om at lagene i 2. 
divisjon flyttes opp en divisjon. Slik vedtak kan fattes selv om det medfører at det blir mer enn 6 lag i 1. 
divisjonsavdelingen.11.3 Etter endt serie spilles en kvalifiseringskamp mellom de to avdelingsvinnerne om retten til å 
spille kvalifisering for eliteserien. Klubber som deltar i eliteserien inneværende sesong kan ikke spille kvalifisering med 
lavere rangerte lag. Dersom et slikt lag er regional vinner går retten til kvalifisering til best plasserte lag fra en klubb 
som ikke har spilt i eliteserien inneværende sesong. Det spilles én runde over 5 bord med betenkningstiden90 
minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet, med 30 sekunderss tillegg pr. trekk f.o.m. trekk 1. Ved 
uavgjort kamp avgjør seier på høyeste bord. Dersom det fortsatt er uavgjort avgjør NSF resultatet ved loddtrekning. 
NSFs turneringssjef avgjør spillested, -tid og kostnadsdeling for kvalifiseringskampene etter forslag fra de impliserte 
klubbene. Kamper tillates avviklet over internett. 

 11.4  2. divisjon består av inntil to grupper.NSF tar geografiske hensyn ved oppsettingen av gruppene. Kvalifisert til å 
spille i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, taperen av forrige sesongs kvalifiseringskamp for 1. divisjon, 
lagene plassert på plassene 2-4 i foregående sesongs 2. divisjon, vinnerne av hver gruppe i 3. divisjon, samt de lag NSF 
måtte finne kvalifisert. 

 11.5 Om mulig spilles en 3. og 4. divisjon. For 3. og 4. divisjon gjelder regler tilsvarende punkt 10.4. 

 11.6 I 1. divisjon spilles det med 5-mannslag, i lavere divisjoner med 4-mannslag. 

12. MIDT-NORGE-SERIEN 
12.1. Midt-Norge-serien består av klubber innen sone 3.12.2 1. divisjon består av to avdelinger, hver med inntil 6 lag. 
Kvalifisert er de 4 best plasserte lag i hver 1. divisjonsavdeling i foregående sesong og vinneren av hver 2. 
divisjonsgruppene. Dersom dette utgjør mindre enn 6 lag, eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen 
opp med best(e) plassert(e) lag i 1. divisjon i foregående sesong. 

 12.3 Etter endt serie spilles en kvalifiseringskamp mellom de to avdelingsvinnerne om retten til å spille kvalifisering for 
eliteserien. Klubber som deltar har deltatt i eliteserien inneværende sesong kan ikke spille kvalifisering med lavere 
rangerte lag. Dersom et slikt lag er regional vinner går retten til kvalifisering til best plasserte lag fra en klubb som ikke 
har spilt i eliteserien inneværende sesong. Det spilles én runde over 5 bord med betenkningstiden 90 minutter på 40 
trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet, med 30 sekunderss tillegg pr. trekk f.o.m. trekk 1. Ved uavgjort kamp 
avgjør seier på høyeste bord. Dersom det fortsatt er uavgjort avgjør NSF resultatet ved loddtrekning. NSFs 
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turneringssjef avgjør spillested, -tid og kostnadsdeling for kvalifiseringskampene etter forslag fra de impliserte 
klubbene. Kamper tillates avviklet over internett. 

 12.4 2. divisjon består av inntil to grupper.NSF tar geografiske hensyn ved oppsettingen av gruppene. Kvalifisert til å 
spille i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, taperen av forrige sesongs kvalifiseringskamp for 1. divisjon, 
lagene plassert på plassene 2-4 i foregående sesongs 2. divisjon, vinnerne av hver gruppe i 3. divisjon, samt de lag NSF 
måtte finne kvalifisert. 

 12.5 Om mulig spilles en 3. og 4. divisjon. For 3. og 4. divisjon gjelder regler tilsvarende punkt 10.4. 

 12.6 I 1. divisjon spilles det med 5-mannslag, i lavere divisjoner med 4-mannslag. 

13. NORD-NORGE-SERIEN / NORD-NORSK MESTERSKAP FOR KLUBBLAG 
13.1. Nord-Norge-serien består av klubber innen sone 4.13.2 1. divisjon består av inntil 6 lag. Kvalifisert til å delta er 
kretsmestrene i de tre nordligste kretsene. I tillegg kvalifiserer nr 1, 2 og 3 året før et ekstra lag fra kretsmesterskapet i 
sin krets. Dersom kvalifiserte lag fra kretsen ikke stiller, går plassen videre til neste lag i kretsmesterskapet. Dersom 
det ikke finnes lag fra kretsmesterskapet som ønsker å delta, skal kretsstyret, eventuelt NSFs turneringssjef dersom 
kretsstyret ikke er fungerende, utpeke kretsens representant(er). Dersom kretsen ikke ønsker å bruke sin fulle kvote, 
går plassen videre til kretsen som året før hadde lag nr 4, deretter til nr 5 og nr 6. 

 13.3 Det spilles enkel serie på felles spillested, eller slik NSF fastsetter.13.4 Det spilles med 4 spillere på hvert lag.13.5 
Vinner av Nord-Norge-serien gis tittelen Nord-Norsk mester for klubblag. 

Vedtatt av NSFs sentralstyre 5. juli 2007. Endret av sentralstyret våren 2012, høst 2013, høst 2014 og høst 2015. 

 


