
Referat NSF’s 86. Kongress 2007 
      
Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 
 
1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 
 
2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak nr 9: Søknad om 
opsjon på Landsturneringen og Kongressen i 2011.  
 
3. Som referenter ble valgt:  Per Blikra og Bjørn Benjaminsen. 
Til å undertegne referatet ble valgt: Gunnar Bue og Henrik Sjøl. 
 
4. Som dirigent ble valgt Johs. Kjeken.  
Egil Arne Standal og Tore Løvås ble valgt som tellekorps. 
 
5. Årsberetning. 
President Torstein Bae innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort 
siden sist, og nevnte spesielt den lokale ildsjelen Carl Henrik Amundsen fra Elverum og 
Hanstad skolesjakklubb. 
 
Torstein Bae foreslo på vegne av Sentralstyret å tildele Øistein Yggeseth æresmedlemskap i 
NSF som takk for lang og tro tjeneste. Spesielt nevntes arbeidet som turneringssjef og 
ansvarlig for det norske ratingsystemet. Kongressen vedtok tildelingen med lang og taktfast 
stående applaus. 
 
Årsberetningen ble godkjent uten rettinger. 
 
6. Regnskaper
Kasserer Helge Nordahl orienterte. Overskuddet skyldes delvis inntektsføring av flere års 
tidligere for store avsetninger til NM for lag. I tillegg er det større sponsorinntekter enn 
budsjettert og et nøkternt utgiftsnivå. Spesielt fikk eliteutvalget honnør for nøktern og 
fornuftig bruk av tildelte midler. Fri egenkapital er økt fra 56.000 til 218.000, men bør i følge 
Nordahl minst være 500.000 kr. 
 
Regnskapet ble godkjent uten rettinger. 
 
7. Forslag
7.1. Framlegg til endring av NSFs lover § 13, andre avsnitt (fra Johs R Kjeken) 
 
vedtatt endret til : 
”For klubbmedlemmer som ikke er fylt 16 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten 
gjelder for, innkreves en særskilt, redusert kadettkontingent.” 
 
Ikrafttreden: Gjelder fra og med 2008. 
 
Vedtatt med 47 stemmer mot 21 stemmer (1 blank) 
 



 
 
7.2. Endring av § 13 – sjette avsnitt i NSFs lover (fra Sentralstyret, endret av RU) 
 
Enstemmig vedtatt endret til : 
”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.” 
 
 
7.3. Endring av turneringsreglementet, del A (fra Sentralstyret) 
 
Enstemmig vedtatt å legg til et nytt punkt 5g: ”Seriesjakken”. Nåværende punkt 5g) og 5h) 
blir til hhv. 5h) og 5i). 
 
Enstemmig vedtatt å endre punkt 7 (”NM-avgift”) til ”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.” 
Punkt 5f er NM for klubblag. 
 
Ikrafttreden: Endringene trer i kraft umiddelbart. 
 
  
7.4. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 3 (fra Sentralstyret) 
 
Vedtatt å endre Punkt 3 a) til: ”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.” 
 
Det tidligere punktet om at vinner av Mesterklassen i NGP er kvalifisert ble vedtatt tatt ut 
med  34 mot 25 stemmer. Punktet om at IM-napp er kvalifiserende ble vedtatt beholdt med 41 
mot 22 stemmer. Forslaget om å ta ut at nummer to og tre i siste landsturnering er kvalifisert 
ble trukket av forslagstillerne. 
 
Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart. 
 
 
7.5. Forslag til endring av NSFs Turneringsreglement, punkt B Landsturneringen,  
underpunkt 4 (fra Sentralstyret) 
 
Enstemmig vedtatt endret til:  
”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.” 
 
Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart, dvs at neste offisielle ratingliste kommer i 
midten av september. 



 
   
7.6. Endret betenkningstid i Landsturneringen (fra Sentralstyret) 
 
Forslag om å endre reglementet for Landturneringen, punkt 6, til ”Betenkningstiden pr. spiller 
er 2 timer på 40 trekk og deretter 1 time på resten av partiet.”, falt med klart flertall 
(stemmetall ikke opptalt). 
 
 
7.7. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 7 (fra Sentralstyret) 
 
Enstemmig vedtatt endret til:  
”7. POENGLIKHET. Hvis flere spillere i en klasse eller gruppe har oppnådd samme 
poengsum, avgjøres rekkefølgen etter gjeldende kvalitetsberegning. Unntak gjøres for 
poenglikhet om førsteplassen i klassene Elite, Junior A og Senior A. Ved poenglikhet om 
førsteplassen mellom to spillere i de nettopp nevnte klassene, spilles en to partiers stikkamp 
med samme betenkningstid som det spilles med i Landsturneringen. Ved fortsatt poenglikhet 
spilles to og to partier med betenkningstiden 25 minutter samt 10 sekunders tilleggstid per 
utførte trekk, inntil en norgesmester er kåret. Ved poenglikhet om førsteplassen mellom tre 
eller flere spillere i de aktuelle klasser, bestemmer NSF spillesystem for stikkampen. NSF 
fastsetter tid og sted for stikkamper, men disse må være avsluttet innen utløpet av året.” 
 
Ikrafttreden: Endringene trer i kraft umiddelbart, dog slik at det i 2007 spilles stikkamp ved 
poenglikhet i klasse kadett. 
 
 
7.8. Begrensning av remistilbud i NM-klasser (fra Helge A Nordahl, Torstein Bae og 
Øistein Hole) 
 
Etter to lange innlegg og ti på talerlista foreslo dirigenten prøveavstemning. Her ble forslaget 
avvist med overveldende flertall (ikke opptalt). Prøveavstemningen ble gjort gjeldende ved 
akklamasjon.  
 
 
7.9. Endring av turneringsreglementet, del B, punkt 8 (fra Sentralstyret) 
 
Enstemmig vedtatt endret til: ”8. PÅMELDING kan gjøres gjennom klubb eller direkte til 
arrangøren. Dersom arrangøren aksepterer etteranmeldte kan startavgiften for disse forhøyes 
med inntil 50%.” 
 
Ikrafttreden: Endringen trer i kraft 1. august 2007. 
 
 
7.10. Innføre opprykk i NM i lynsjakk (opprinnelig fra Sentralstyret, endret av RU 
slik det går fram av sakspapirene til kongressen og etterpå endret av Helge Nordahl på 
kongressen) 
 
Det ble vedtatt å oversende følgende forslag med kongressens anbefaling til det påtroppende 
sentralstyret (sentralstyret vedtar turneringsreglementene i NSF) 
 



”Berettiget til å delta i klassene Mester, 1, 2, 3 og 4 er spillere med rating innen 
ratinggrunnlaget for klassen, og spillere som har kvalifisert seg for finalen (eller de 3 beste 
dersom det ikke ble spilt finale) i klassen under i forrige landsturnering”. 
 
Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart, med andre ord slik at finaleplass i NM i 
lynsjakk 2007 gir rett til spill i klassen over i lyn-NM 2008. 
 
 
 
7.11. Begrensning av lagkapteiners mulighet til å anbefale remistilbud (fra Helge A 
Nordahl, Torstein Bae og Roaul Abrahamsson) 
 
Forslaget falt med overveldende flertall (ikke opptalt). 
 
 
7.12. Endring av statutter for Thomas Heibergs minnefond (fra Sentralstyret) 
 
Enstemmig vedtatt å endre punkt 4, første setning, til: ”Av fondets midler skal det årlig 
utdeles et Thomas Heibergs minnestipend på kr 2000.”  
 
Ikrafttreden: Endringen trer i kraft umiddelbart. 
 
 
7.13. Endring av statutter for Anna Elisabeth Westerlunds minnefond (fra 
Sentralstyret) 
 
Enstemmig vedtatt å endre punkt 2A (”Anna Elisabeth Westerlund fond for lilleputtsjakk”) til 
”Inntil 1/5-del av avkastningen foregående år skal gå til…” 
 
Enstemmig vedtatt å endre I punkt 2C (”AEWs fond til lilleputtklassen i NM for jenter”) til 
”Inntil 1/5-del av utbetalt avkastning foregående år skal gå til følgende premiering i NM for 
jenter:…” 
 
Ikrafttreden: Endringene trer i kraft 1. januar 2008, dvs fra og med NM for jenter 2008. 
 
 
8. Budsjett
Revidert budsjett for 2007 ble godkjent (uten at det ble avklart om det skulle vedtas).  
 
Forbundskontingenten for 2008 ble vedtatt slik: voksen kr 380, junior kr 190 og 
lilleputt/kadett kr 95. Merk at kadetter fra 2008 etter vedtak i sak 7.1 nå skal betale samme 
sats som lilleputter, og ikke lenger sats som junior.  
 
Kasserer Helge Nordahl gjorde oppmerksom på at vedtaket i sak 7.1 medførte reduserte 
kontingentinntekter. 
 
Kongressen vedtok foreslått budsjett for 2008 med følgende endringer:   
Forbundskontingent redusert fra 830.000 til 815.000.  
Sum driftsinntekter redusert fra 1.173.000 til 1.158.000 
Driftsresultat redusert fra 90.000 til 75.000. 



 
9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 
Det var gledelig nok 3 gode søknader til landsturnering og kongress i 2009. Fredriksstad 
Schakselskap ved Bjørn Berg Johansen og Hordaland sjakkrets ved Bjørn Benjaminsen la 
fram søknadene sine for kongressen, mens de som sitter i jubileumsutvalget for 2014 talte for 
Tromsøs kandidatur. 
 
Ved avstemning fikk Fredriksstad 4 stemmer (etter å delvis ha trukket sin søknad) og Tromsø 
12 stemmer. Et ”overveldende” flertall (ikke opptalt) stemte for Hordaland sjakkrets som 
arrangør. 
 
Fredriksstad fikk honnør av Presidenten og varm applaus fra kongressen for etter oppfordring 
fra sentralstyret å ha søkt om Landsturnering/kongress både i 2008 og 2009 da de med opsjon 
på arrangementene trakk seg (Tromsø i 2008 og OSS i 2009). For 2008 trakk Fredriksstad 
søknaden sin til fordel for Tønsberg (som også fikk tildelingen). 
 
Etter en del fram og tilbake om prosedyrer for eventuell tildeling av opsjon for 2010 til 
Fredriksstad, trakk Fredriksstad seg fra å søke om dette. 
 
Følgende ble vedtatt: 
2009: Hordaland sjakkrets (i Bergen)     
2011: opsjon for 1911 (mot 2 stemmer) 
 
10. Ungdommens Sjakkforbund
Ingen merknader. 
 
11. Valg 
Følgende ble valgt: 
Sentralstyret 
President:   Jøran Aulin-Jansson, Asker SK (ny) 
Visepresident:   Ida Lahlum, Alta SK (ny) 
Kasserer:   Øivind Johansen, Sarpsborg SK (ny) 
Turneringssjef:  Øistein Yggeseth, Asker SK (gjenvalg) 
EU-leder (styremedlem) Roaul Abrahamson, SK 1911 (gjenvalg) 
Styremedlem:   Øystein Hole, Akademisk (gjenvalg) 
1. varamedlem:           Carl Peter Kirkebø, Oslo Vest (ny) 
2. varamedlem:            Morten Sand, OSS (ny) 
 
Reglementsutvalget  
Medlem:   Egil Arne Standal, Ørsta SL (gjennvalg 3 år) 
1. Varamedlem:  Henrik Sjøl, Akademisk (gjenvalg) 
2. Varmedlem    Leif Gulliksen, Stjernen (ny) 
 
  
Eliteutvalget 
Leder:    Roaul Abrahamsson, SK av 1911 (gjenvalg) 
Medlemmer:   Eirik Gullaksen, Bergen SK (gjenvalg) 
    Ellen Hagesæther, Follo SK (gjenvalg) 
    Leif Erlend Johannessen, OSS (gjenvalg) 
    Sheila Barth Sahl, Asker SK (ny) 
 
 



Revisorer 
    Odd Ristesund, SK Kampen (gjenvalg) 
    Hans Teigum, OSS (gjenvalg) 
Vara 
    Ole Kristian Bjørnø, Modum SK (gjenvalg) 
    Lars Løberg, OSS (gjenvalg) 
 
Nord-norsk sjakkungdoms fond 
Leder:     Øyvind Malin, Alta SK, (ny)  
Medlemmer:   Birger Sjøvoll, Helgeland og Salten SK (gjenvalg) 

            Stein Jensen, Harstad SK (gjenvalg) 
Vara:     Odd Erling Mikaelsen, Alta SK (gjenvalg) 
 
Arnold J. Eikrems minnefond 
Medlemmer:   Jonathan Tisdall, Asker SK (gjenvalg, 3 år) 
    Jøran Jansson, Asker SK (gjenvalg, 3 år) 
Vara:     Kai Snorre Eikrem (gjenvalg 3 år) 
 
 
valgkomite:  
Formann: Lars Breivik, Drammens (gjenvalg)  
Medlemmer: Bjarte Leer-Salvesen, SOSS (gjenvalg) og Torstein Bae, 1911 (ny). 
 
Kongressen ble hevet kl 23.30 
 
 
 
11.7. 2007         
 

Per Blikra 
Referent 

Bjørn Benjaminsen 
Referent 

Gunnar Bue 
Underskriver 

Henrik Sjøl 
Underskriver 

  
 


