
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 6-05/06 
REFERAT 

 
Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. 
Tid: Torsdag 16. februar kl 17.00. 
 
Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Helge 
Nordahl (kasserer, på telefon), Roaul Abrahamsson (leder EU), Øystein Hole 
(varamedlem), Jan Søyland (leder USF) 
Tilstede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær) 
Fraværende: Jan Sigmund Berglund (visepresident), Kenneth Gvein (styremedlem), 
Frode Wiggen (varamedlem) 
 
0. Dagsorden 
Vedtak: Forslag til dagsorden ble godkjent.. 
 
66. Referat styremøte 12/1-06 
Det ble påpekt noen feil i referatet. Øystein Hole retter opp. 
  
67. Orientering ved GS 
Dag Danielsen orienterte om saker på kontoret. 
Anna Elisabeth Westerlunds minnefond ligger uvirksomt pga lite midler.  
Norsk Tankesportforbund ønsker NSFs syn på videre framdrift i kontakten med 
departementet. Torstein Bae er kontaktperson. USF er redd for at støtte til NSF gjennom 
dette forbundet kan medføre reduksjon i støtte til USF. Prosessen kan fortsette fram til 
det blir mer konkret, så kan NSF trekke seg dersom det ser ut til å skape problemer for 
USF. Dag Danielsen arbeider gjerne med bevilgninger for å kartlegge mulighetene. Dette 
arbeidet kan ikke begynne før etter påske. 
 
67.1 Størrelse på klubber 
Kontoret ønsker en avklaring på om det er ok at klubber med to-tre medlemmer er i NSF, 
tatt i betraktning i at nystiftede klubber må ha fem medlemmer, samt at det er en del 
administrasjon. Dette gjelder kun fem klubber per i dag.  
Vedtak: Det gjøres ingen tiltak mot klubber med under fem medlemmer. 
 
67.2 Salg av varer 
Kontoret ønsker en avklaring på hva NSF skal selge. Torstein Bae mente at NSF kan 
selge brikker, brett og klokker til klubber (slik det er vedtatt tidligere), uten at dette er 
problematisk i forhold til at vi ødelegger for private aktører. Et spørsmål er om vi også 
bør selge dette til privatpersoner. Helge Nordahl foreslo å lage en avtale med en av 
sjakkbutikkene, og at NSF kan henvise potensielle kjøpere til denne butikken. Det kan 
lages en pakke med annonsering i NSb som gir litt inntekt til NSF. Det er ikke 



nødvendigvis lurt at sjakkbutikkene pålegges ekstra kostnader i et lite marked. Det ble 
ikke noen enighet om dette, så saken ble utsatt.  
Vedtak: Dag Danielsen bestiller materiell og etablerer klubbpakker med brett, brikker og 
klokker (evt de to første). 
 
67.3 Sjakkspalte i Stavanger Aftenblad 
Kontoret har fått en henvendelse fra Stavanger Aftenblad, som ønsker en daglig spalte. 
Det er imidlertid ikke mulig for dem å kjøpe en slik spalte fra et byrå, og det kan trolig bli 
for dyrt for dem å ha en egen daglig spaltist. Helge Nordahl opplyste at de allerede har 
samarbeidsavtale med Aftenposten og Adresseavisen, så det er naturlig å foreslå at de 
benytter seg av den sjakkspalten som Rune Djurhuus skriver.  
Vedtak: Dag Danielsen kontakter Tor Geir Harestad for å opplyse om at dette blir NSFs 
forslag, og kontakter deretter Stavanger Aftenblad .  
 
68. USF 
 
68.1 Referat styremøte USF 16/1-06 
Vedtak: Referatet tas til orientering. 
 
68.2 Fordeling av fellesutgifter 
Jan Søyland opplyste at USF skal behandle saken på styremøtet neste uke. 
 
69. Økonomi 
 
69.1 Regnskap 2005 
Dag Danielsen og Helge Nordahl orienterte. Carsten Bjelke vil komme med en oversikt i 
begynnelsen av neste uke. Det ligger an til et underskudd i størrelsesorden 100.000 
kroner. 
 
69.2 Budsjett 2006 
Helge Nordahl orienterte. NSF bør vurdere å be om litt sponsorpenger for linker til 
betalingssteder fra forbundets hjemmeside. Det er behov for avklaring av fordeling av 
eventuelle inntekter fra salg av kuponger fra Telioavtalen. Kostnadene til husleie skal 
være 2000 kroner høyere (50.000). Bør prøve å få en avtale med Telio om telefoni for 
sjakkontoret.  
Vedtak: Revidert budsjett ble godkjent. 
 
70. Sponsorarbeid i NSF 
Torstein Bae orienterte. Kenneth Gvein har foreslått at arbeidet med sponsorer kobles 
opp til provisjon, slik som styret har vært inne på tidligere. Bakgrunnen er blant annet at 
denne jobben må gjøres i arbeidstiden, samt at provisjon kan virke godt som motivasjon. 
Kenneth er interessert i å ta på seg jobben, og foreslår en provisjon på 15.000 for 
fremtidige avtaler. Han foreslår også at han (hans selskap) betales kr 5.000 for ta seg av 
oppfølgningen med Telio-avtalen (dette er forsåvidt to forskjellige ting). 



Det var positiv stemning til dette, da man anser det sentrale for å være at NSF får inn 
sponsorpenger. 15 prosent er også lavt i forhold til det vanlige. Imidlertid er det 
vanskeligheter med at et styremedlem får inntekter fra NSF.  
Vedtak: NSF inngår avtale med Metronet v/ Kenneth Gvein , som innebærer 15% 
provisjon hvis de skaffer nye sponsoravtaler med NSF. NSF betaler kr 5.000 til 
Metronet, for oppfølgning av avtalen med Telio. Avtalene inngås under forutsetning av at 
Kenneth Gvein trer ut av styret i NSF. Torstein Bae avklarer nærmere hva som ligger i 
begrepet oppfølging. 
 
 
71. Norsk Sjakkblad 
Dag Danielsen orienterte. Det finnes trolig ingen avtale mellom NSF/USF og trykkeriet, 
med mulig unntak av en muntlig avtale mellom Bjarke Kristensen og trykkeriet. Det bør 
foretas en anbudsrunde og skrives kontrakt med et trykkeri. Neste nummer leveres til 
trykkeriet senest i morgen.  
 
72. Utvalg og komiteer 
 
72.1 Turneringsutvalget 
Orientering ved Øistein Yggeseth, blant annet om nytt reglement for lag-NM og 
seriesjakken. Det trengs revisjon av regler for opp og nedrykk av spillere. Avvikling av 
Telioserien må beskrives – kampdatoer, tillates hjemmekamper, innlevering av 
lagoppstilling før sesongstart osv. Reglementet bør være klart før serieavslutningen eller i 
alle fall til NM-finalen.  
 
72.2 Reglementsutvalget 
Her var det ikke noe nytt. 
 
72.3 Eliteutvalget 
Roaul Abrahamsson orienterte. Gro Ferkingstad er nytt medlem i utvalget. Ingrid Dahl 
har ikke trukket seg offisielt ennå, men kommer til å gjøre det. Treningssamlingen i 
januar gikk 3600 kroner mer i underskudd enn budsjettert, til sammen 13.600 kroner. 
Dette skyldtes delvis innstilte fly som ga færre deltakere og delvis at instruktørene måtte 
innkvarteres på hotell pga sykdom hjemme hos Roaul. Valencia-prosjektet må avlyses 
pga økonomi. Treningssamling med Dvoretsky 6.-7.mai ser ut til å gå i orden. Han tar 50 
Euro i timen. Alle de beste spillerne blir med til sjakk-OL. Henrik Carlsen, Torstein Bae 
og Ari Ziegler er kapteiner. Det er uklart hvordan laguttaket blant herrene skal gjøres, 
men laget skal ordne dette selv. Roaul tar med seg diskusjonen tilbake til EU. Estimerte 
utgifter til OL er 77.275 pluss utgifter til et enkeltrom og eventuelle ekstrautgifter. Det er 
85.000 kroner til rådighet. Eventuelle penger til overs kan EU disponere som de vil. 
Øivind Johansen har ikke fått hederstegnet i gull ennå, siden han ikke var tilstede på 
treningssamlingen. Sjakkontoret får ansvaret for overrekkelsen. Søknad om midler fra 
Knut Monsens minnefond til deltakelse i OL må gjøres snarest. Dag Danielsen kontakter 
de ansvarlige for fondet.   
 
72.4 Seniorutvalget 



Det skal avholdes en lagturnering på lørdag. 
 
72.5 ELO-komiteen 
Øistein Yggeseth orienterte. Intet nytt å melde. 
 
72.6 Jubileumskomite 2014 
Torstein Bae orienterte. Intet nytt å melde. 
 
72.7 Arkivutvalget 
Intet nytt å melde. 
 
Sak 73-05/06 Internasjonalt samarbeid 
 
73.1 Nordisk Sjakkforbund 
Intet nytt å melde.  
 
73.2 FIDE 
Morten Sand deltok på møtet kl 19.00, og orienterte om situasjonen i FIDE. Det legges 
opp til at vi får med Koks kampanje på telefon i mars (på møtet 23/3). 
Sand mente bl.a at det ikke vil være lurt å pålegge Torstein Bae å forholde seg til 
alternativene på en fast måte, siden det alltid skjer mye under kongressen. Det er bedre å 
kunne ha mulighet til å forholde seg til de alternativene som dukker opp underveis. Han 
mente at mye av kritikken mot Kirsan går på eldre forhold, som VM i Las Vegas i 1999, 
og at det sittende styret har gjort en god jobb de siste årene.  
NSF må diskutere sin prinsipielle holdning på forhånd, slik at vår representant på 
kongressen kan ta avgjørelsen om hvem han skal støtte ved avstemningen på grunnlag av 
det. Spørsmål til Sand kan sendes på e-post.  
 
Sak 74-05/06 Møteplan 
Neste møte er lagt til 23/3 klokka 17.  
Deretter torsdag 27/4 klokka 17. 
  
Sak 75-05/06 Turneringer 
 
75.1 NVGP 05-06 
Helge Nordahl og Øistein Yggeseth orienterte. 34 turneringer hittil. 1385 deltakere. 20 
registrerte turneringer fram til sesongslutt. Hvor mange enkeltpersoner har deltatt?  
 
75.2 Seriesjakken 
Øistein Yggeseth orienterte. Sju kamper ble avgjort på WO forrige helg. Ni lag ringte 
ikke inn resultatene. Mangler kamprapporter fra to kamper. 
 
75.2.1 Seriesjakkavslutning på Østlandet 
Diskusjon om opplegget for avslutningen 11-12/3 på Haraldsheim. Det må bekreftes at 
lokalene er reservert. Øistein Yggeseth er turneringsleder; det trengs en til. Torstein Bae 



kontakter Johs Kjeken som er et alternativ. Dag Danielsen sender informasjon på e-post 
til klubbene. 
 
76.3 Kandidatkamp Carlsen-Aronian 
Torstein Bae orienterte. Magnus har ikke noe imot at kampen spilles i Oslo, forutsatt at 
det holdes litt kontroll på pressen. Morten Sand arbeider for å få et møte med Chess 
angående mulig sponsing. Telio bør kontaktes.  
 
Sak 77-05/06 Diverse initiativ 
 
77.1 Infokonvolutt 
Intet nytt å melde. 
  
77.2 Mottakspersoner i klubbene 
Intet nytt å melde. 
 
77.3 Klubbpakker med materiell 
Se punkt 67.2 over. 
 
77.4 Kontaktpersoner 
Intet nytt å melde. 
 
78. Kvinnesjakk 
Samling i månedsskiftet mars/april, Øystein Hole orienterte om fremdriften. Invitasjoner 
blir sendt ut nå. Sheila Barth Sahl blir instruktør for mødrene, mens Helge Nordahl blir 
instruktør for gruppen 15-25 år. 
 
79. Medlemstall 
Dag Danielsen orienterte kort. 2671 medlemmer i følge siste oversikt for 2005. 
 
80. Eventuelt 
Øistein Yggeseth orienterte om arbeid han har gjort sammen med Jan Sigmund Berglund. 
Innspill til ny versjon av Turneringsservice er gitt, og det ser ut til å bli et veldig godt 
produkt. 


