
Norges Sjakkforbund 
Styremøte nr 2 04/05  

Referat 
 

Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 7. oktober kl 17.00 
 
Til stede: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (visepresident), Øistein Yggeseth 
(turneringssjef), Roaul Abrahamsson (leder av eliteutvalget), Tom Richard Evensen 
(styremedlem), Espen Andersen (leder Ungdommens Sjakkforbund), Frode Wiggen 
(varamedlem) og Bjarke Kristensen (generalsekretær). Nordahl og Wiggen deltok på telefon. 
 
Forfall: Kenneth Gvein (kasserer) og Ole Valaker (varamedlem). 
 
Sak 0-04/05 Godkjenning av dagsorden 
Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
17. Referat fra NSFs kongress 2004 
Vedtak: Referatet tas til etterretning. 
 
18. Referat fra forrige styremøte 
Vedtak: Referatet godkjennes.  
 
19. Økonomi 
 
19.1 Generelt om NSFs økonomi 
Bjarke Kristensen orienterte kort. Se også sak 19.2. 
  
19.2 Revidert budsjett 
Det ligger an til at NSF går med et lite overskudd i 2004. Den positive forandringen fra 
forrige møte skyldes at NSF har mottatt kr 44.000 i momsrefusjon, hvilket var mer enn 
forventet. 
 
19.3 Avtaler med samarbeidspartnere 
Torstein Bae orienterte kort om muligheter for samarbeid med næringslivet. Styret kommer 
tilbake til saken. 
 
19.4 Salg av materiell 
Det var et felles ønske i styret om å hjelpe klubber og kretser med rimelig materielll. Bjarke 
Kristensen kontakter forhandlere for vareprøver og pristilbud. Styrer kommer tilbake til saken 
når dette er innhentet. Vedtak: NSF etablerer klubbpakker for salg til klubber og kretser. 
Pakkene inneholder brikker, brett, klokker og annet relevant materiell. 
 
20. Sjakkontoret (Bjarke) 
Bjarke Kristensen orienterte kort. 



 
21. Komiteer og utvalg 
 
21.1 Turneringsutvalget (Øistein) 
Øistein Yggeseth orienterte kort. 
 
21.2 Reglementsutvalget 
 
21.2.1 Utkast nytt disiplinærreglement 
Styret hadde mottatt utkast til nytt disiplinærreglement fra RU, som ønsket styrets 
kommentarer til utkastet. Den viktigste endringen er at mange saker forslås lagt til styret, i 
motsetning til turneringssjefen. Styret var positive til utkastet. Vedtak: RU bes fremme 
forslag til nytt disiplinærreglement. 
 
21.3 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. Deltagelse i EM for lag 2005 i Göteborg 2005 ble drøftet kort. 
EU kommer tilbake til styret med saken. 
 
21.3.1 Referat fra møte 24. august 2004 
Vedtak: Referatet tas til etterretning. 
 
21.3.2 Sjakk-OL 
Roaul Abrahamsson orienterte. Norge stiller med sterke lag i begge klasser. Ari Ziegler er 
lagkaptein for kvinnelaget, Øivind Johansen er kaptein for Norges lag i den åpne klassen. 
 
21.3.3 Tidspunkt for uttak av lag 
Det var i styret ytret ønske om at lagene til OL, og også andre uttak, ble gjort tidligere enn i 
dag for å få ned reisekostnadene. Vedtak: Saken oversendes EU, som bes komme med 
uttalelse om uttakstidspunkt. 
  
21.4 Seniorutvalget 
 
21.4.1 Referat fra møte 26. august 
Vedtak: Referatet tas til etterretning. 
 
21.4.2 NM i hurtigsjakk for seniorer 
Det var fra seniorutvalget sendt inn forslag til reglement for NM i hurtigsjakk for seniorer, jf 
sak 6.5. Vedtak: Det innsendte forslag til reglement gjelder som reglement for NM i 
hurtigsjakk for seniorer 2005. Hvis seniorutvalget vil gjøre mesterskapet permanent, bes det 
fremme forslag om dette, inkludert reglement, til kongressen i 2005. 
 
21.5 ELO-komiteen 
Øistein Yggeseth orienterte kort. 
 
21.5.1 Referat fra møte 8. juli 
Vedtak: Referatet tas til etterretning. 
 
22. Forslag fra klubber og kretser 
 
22.1 Forslag fra SMPOAÅ 



Det var innkommet et forslag om reisestøtte til stormestere ved turneringsdeltagelse, for å 
lette arrangøers arbeid for mediadekning. Vedtak: Forslaget tas med i den samlede 
gjennomgang av turneringstilbudet. 
 
23. Kvinnekontingent 
Torstein Bae orienterte kort. Det er vedtatt fri kontingent for kvinner i 2005. Styret vil komme 
tilbake til saken i forbindelse med budsjettet for 2006. 
 
24. Internasjonale saker (Torstein) 
 
24.1 FIDE-kongressen, Mallorca 22.-30. oktober 
Torstein Bae orienterte. Han møter for Norge. Bae vil skrive en rapport fra møtene på 
Mallorca, som vil bli fremlagt for styret. 
 
24.2 ECU-kongressen, Mallorca 27. oktober 
Torstein Bae orienterte kort. Bae møter for Norge. 
 
24.3 Styremøte Nordisk Sjakkforbund 26. oktober 
Torstein Bae og Espen Andersen møter for Norge. 
 
25. Nye initiativ 
Styret gikk gjennom arbeidet som er nedlagt, og arbeidet som søkes nedlagt fremover.  
 
26. Møtekalender (Helge) 
Vedtak: Neste styremøte legges til tirsdag 16 november kl 18-21. Første møte i 2005 legges 
til lørdag 29. januar, samme dag avholdes fellesmøte med USF. Styret drøfter opplegget for 
møtet 29/1 på neste møte. 
 
27. Turneringer 
 
27.1 Seriesjakken 
Øistein Yggeseth orienterte. Det var påmeldt 102 lag i seriesjakken, fem mer enn i fjor. 
Kontaktpersonene (Bae, Nordahl, Wiggen og Evensen) kontakter de klubber som ikke har 
meldt på lag. 
 
27.2 Norges Grand Prix 04-05 
Øistein Yggeseth orienterte om NGP. Det var for tidlig å si noe om deltagelsen, men det så ut 
til å være terminfestet mange turneringer. 
 
27.3 Støtte til NTG Cup 
Det var innkommet en søknad om støtte til NTG Cup fra Tiger SK ved Victor Hansen. Det 
var utlovet støtte til slike nye turneringer i idékatalogen. Styret så det som prinsipielt viktig at 
det ble fremlagt regnskap for turneringer som søker støtte, men at det ikke kunne stilles et 
slikt krav her siden det ikke var nevnt noe om dette i idékatalogen. Vedtak: Tiger SK 
innvilges kr 3000 i støtte til NTG Cup 2004. Det fremlegges sak til januarmøtet om krav til 
søknad for å kunne få innvilget støtte. 
 
27.4 Drammen Internasjonale Sjakkfestival 
Torstein Bae orienterte om festivalen. 
 



27.4.1 Bevilgning til annonse i Norsk Sjakkblad 
Det var enighet om at festivalen burde støttes med annonsesider i NSb. Det var ikke klart hvor 
mange sider som var ønsket. Vedtak: Beslutning om støtte til annonse i NSb fattes over e-
post. 
 
28. Kontakt med klubber og kretser (Torstein) 
 
28.1 Lederkonferanse 
Buskerud Sjakkrets og Buskerud Sjakkrets Ungdom arrangerer en lederkonferanse 1. til 3. 
januar, under sjakkfestivalen i Drammen. Styret drøftet hvordan NSF kan bidra. Vedtak: NSF 
bidrar med å spre informasjon om arrangementet gjennom brev til klubber og kretser og 
gjennom Norsk Sjakkblad. 
 
28.2 Skjema for kontakt 
Torstein Bae orienterte kort. Det er å håpe at vi får kontaktet samtlige klubb- og kretsformenn 
innen rimelig tid. 
 
28.3 Oppsummering av møte i Østfold 
Torstein Bae orienterte. Det var enighet i styret om at slik direkte kontakt med tillitsvalgte var 
svært viktig. 
 
29. Eventuelt 
I forbindelse med arbeidet med sponsing, var det ønskelig å tilegne seg kunnskap fra det 
forrige styret. Vedtak: Jøran Jansson forespørres om å komme på neste styremøte. 
 
 


