
NORGES SJAKKFORBUND 
 

STYREMØTE 3 06/07 
REFERAT 

 
 
Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo 
Tid: Torsdag 30. november kl 17. 
 
Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef), 
Frode Wiggen (styremedlem, på telefon), Håvard Løvik (leder USF, på telefon), Øystein Hole 
(styremedlem).  
 
Til stede fra administrasjonen: Dag Danielsen (generalsekretær) 
 
Fraværende: Stig Gabrielsen (første varamedlem), Roaul Abrahamsson (leder EU) 
 
28. Dagsorden 
Forslag til dagsorden ble godkjent. 
 
29. Referent 
Øystein Hole ble valgt til referent. 
 
30. USF 
Håvard Løvik orienterte. Magnus Monsen holder på med et skolesjakkprosjekt i Rogaland, der sjakk skal 
inn som en del av matematikkundervisningen. Lærerne blir opplært som sjakkinstruktører, så det kan få 
en langsiktig effekt. Kan være et stort skritt for norsk sjakk om det lykkes. NM for ungdom var vellykket 
med over 300 deltakere. 
 
31. Referat fra styremøte 2 05-06 
Vedtak: Referat fra møte 8. oktober ble godkjent. 
 
32. Økonomi  
Helge Nordahl og Dag Danielsen orienterte. Her var det lite å rapportere, siden Carsten Bjelke ligger en 
del på etterskudd med regnskapet. Antall medlemmer i 2006 vil forhåpentligvis passere 2500, en liten 
nedgang fra i fjor. 
 
33. Orientering fra generalsekretæren 
Dag Danielsen orienterte. Det har vært en planleggingstur for sjakkontoret til Litauen. De hadde også 
samtaler med sjakkforbundet i Litauen, som bl a omhandlet jentesjakk og nordisk sjakk. Litauen har 
tradisjonelt hatt en god kontakt med Norge. De har langt færre klubber enn oss, men de som finnes er mye 
større.  
 
35. Utvalg og komiteer 
 
35.1 Eliteutvalget 
Her var det ikke noe å rapportere. 
 
35.2 Turneringsutvalget 
Øistein Yggeseth og Helge Nordahl orienterte. Den siste tiden har gått med til å sette opp avdelingene i 
seriesjakken. Dette bør man forsøke å få til litt tidligere neste år, dvs at påmeldingsfristen må flyttes fram. 



 
35.3 Reglementsutvalget 
Torstein Bae orienterte. 
- Avgjørelsen fra forrige møte vedrørende Vadsøsjakken 2006 er anket til RU.  
- Sette-RU er nedsatt av styret (pr e-post) i sak om tidstap i Telioserien. Medlemmer Lahlum, Haugsrud 
og Roger Strand. Anke fra Moss ble forkastet. 
- Det er også kommet en mobiltelefonsak til RU fra Telioserien. 
 
35.4 Jubileumsutvalget 
Dag Danielsen orienterte. Øystein Brekke har trukket seg som leder. Jøran Aulin-Jansson er konstituert 
som leder frem til dette møtet.  
Vedtak: Jøran Aulin-Jansson oppnevnes til leder for jubileumsutvalget. 
 
35.4.1 Sjakk-OL 2014 
Dag Danielsen orienterte. Jubileumsutvalgets innstilling er at NSF inngår en intensjonsavtale med 
Prosjektgruppen Tromsø 2014. Dersom Dag skal jobbe med sjakk-OL på deltid (50 prosent) fra 1. januar 
vil det medføre at vi må få inn mer arbeidskraft på kontoret (og at vi antagelig vil tjene en del på å leie ut 
Dag til ”Sjakk-OL 2014”). En mulighet er å midlertidig ansette en kontorsekretær som kan ta seg av 
regnskap og kontorsaker, alternativt å leie inn noen fra et byrå.  
Vedtak:  

• Etter en totalvurdering av de forskjellige alternativene vedtok NSF å følge jubileumsutvalgets 
innstilling og gå inn for at Tromsø blir norsk kandidatby for sjakkolympiaden 2014.  

• Forslaget til intensjonsavtale ble godkjent med mindre språklige endringer. Avtalen signeres i to 
eksemplarer av NSFs president og sendes deretter til Tromsø for undertegnelse.  

• NSF går inn for at Dag Danielsen leies ut på deltid for å arbeide med sjakk-OL. Arbeidet med å 
finne en ny medarbeider til kontoret settes i gang snarest mulig.  

• Som deltakere i arbeidsgruppen som defineres i intensjonsavtalen utnevnes fra NSF Jøran 
Jansson, Dag Danielsen og Morten Sand. Disse tre vil også være kandidater til å sitte i 
prosjektgruppen. Dag Danielsen er NSFs kandidat til nestleder i prosjektgruppen.  

• Torstein Bae og Helge Nordahl følger opp arbeidet med OL på vegne av styret, og utnevnes til 
deltakere i styringsgruppen som trolig opprettes etterhvert.  

• Det er viktig å avklare deltakelsen i dette arbeidet med USF.  
 
35.5 Medieutvalg 
Dag Danielsen orienterte. Oddvar Aasen laget en del stoff ifm Telioserien, men det ga ikke så mye 
resultater i media. Dette er noe som trolig må gjentas en del ganger før man ser resultatene. Det burde 
kanskje vært noen tilstede under arrangementet også for å produsere stoff for media.  
 
35.6 Internettutvalg 
Vedtak: Planene om internettutvalg droppes for denne gang, siden hjemmesiden har blitt kraftig forbedret 
av kontoret. 
 
35.7 Arkivutvalg 
Torstein Bae orienterte. Øystein Brekke har trukket seg som leder, han fortsetter som medlem. Ny leder 
må på plass. 
  
36. Turneringer 
 
36.1 Seriesjakken inkl Telioserien 
Øistein Yggeseth og Torstein Bae orienterte. Det er kommet inn to klager fra Telioseriens første helg. 
Enkelte mente at lokalet var litt trangt, og det ble etterlyst servering. NSF kan kanskje tjene litt penger på 
salg av mat under arrangementet. Ellers gikk det bra. 



Deltakelsen i seriesjakken er omtrent som i fjor, med to lag færre men litt flere spillere per lag. Neste 
sesong kan det kanskje være aktuelt å gjøre endringer på antall spillere på lagene. Resultatene skal nå 
innrapporteres på internett, men det var det ikke alle som gjorde. 
 
36.2 NVGP 
Øistein Yggeseth orienterer. Det er litt lavere deltakelse i år enn i fjor, men prognosen er ganske bra. 
Problemet er å arrangere nok turneringer på vandrerhjem. Vi må ha fem, foreløpig er det avholdt en i 
Kragerø. 1911 vil trolig arrangere en på Haraldsheim. Narvik og Lillehammer er mulige alternativer. 
Torstein Bae tar kontakt med Henning Pettersen på Lillehammer. Helge Nordahl ordner en turnering i 
Hordaland.  
 
36.3 Stikkamp om junior-NM 
Frode OO Urkedal (1911) vant årets NM for juniorer. Stor takk til Øyvind Bentsen, som stilte opp som 
turneringsleder. NSF var dessverre for lite til stede (dvs ikke i det hele tatt). 
 
36.4 Påskefestivalen 2007 – Det Åpne NM 
Helge Nordahl orienterte om arbeidet. Det planlegges en turnering over sju runder i OSS’ lokaler, i tillegg 
til lynsjakk og hurtigsjakk. 
 
36.5 NM for klubblag 2007 
Mesterskapet er tildelt Stavanger pr e-post. Spilles 8. til 10. juni, seks runder monrad med fire spillere på 
hvert lag. Reglement er vedtatt av styret pr e-post. 
 
36.6 Landsturneringen 2007 
Arrangøren Hamar har sendt inn forslag til program, startkontingenter og premier.  
Vedtak: Registreringen framskyndes og avsluttes 1400 for å få bedre avstand til rundestart. Helge 
Nordahl ber arrangøren få fram tilbud fra Vandrerhjemmene på turneringens hjemmeside. NSF kan ikke 
kreve å få vite premieringen i andre klasser enn Eliteklassen. Dette bør endres i lovene på neste kongress. 
 
37. Norsk Sjakkblad 
 
37.1 NSb 2006 
Dessverre er svært mange av bladene blitt svært forsinket. Redaktøren har lovet at nr 6 skal være i 
medlemmenes postkasser før jul, vi får håpe dette stemmer. 
 
37.2 Redaktør 
Torstein Bae orienterte. Det er innkommet tre søknader. En er fra Sverre Johnsen. Han ønsker å bli 
redaktør for både Førsteraden (som han er nå) og NSb. Leif E Johannessen vil bli partiredaktør. Hans 
Olav Lahlum har også sendt inn en søknad. Den tredje søknaden kommer fra Vegard Ramstad. Det må 
nedsettes et ansettelsesutvalg.  
Vedtak: Som NSFs representanter i ansettelsesutvalg for Norsk Sjakkblad oppnevnes Torstein Bae og 
Frode Wiggen. USF stiller med Håvard Løvik. Dag er sekretær. Hvert forbund har én stemme i utvalget. 
 
37.3 Annonsesalg 
Dag Danielsen orienterte. Geir Werner er så vidt kommet i gang med arbeidet. 
 
38. Bingo 
Her var det ikke noe nytt å melde. 
 
39. Salg 
Torstein Bae orienterte.  
 
 
40. Avtale med Glitnir 



Torstein Bae og Stig Gabrielsen følger opp avtalen med Glitnir. Det har ikke skjedd mye foreløpig, men 
Glitnir har gitt beskjed om at saken vil bli fulgt opp fra deres side. 
 
41. Hedersbevisninger 
Svein Harald Johnsen, Vadsø SK, er tildelt NSFs hederstegn i gull. Saken ble behandlet pr e-post. 
Hederstegnet til Johnsen deles ut på årsmøtet i Finnmark SK 8. desember (der han går av som leder for 
kretsen). 
 
42. Julehilsen 
NSF burde sende ut et julekort til våre viktigste tillitsvalgte, der vi takker for innsatsen i året som gikk. 
Dette koster noen kroner, men vil trolig være verdt pengene (og vel så det). Dette kan sendes til 
klubbledere og kretsledere, pluss evt utvalgsmedlemmer. 
 
43. Neste møte 
Neste møte holdes torsdag 18.januar klokka 1700. 
 
44. Eventuelt 
Vi trenger et nytt varamedlem i styret. Tormod Ingul er en mulig kandidat, og Torstein Bae tar kontakt 
med ham.  
Øistein Yggeseth nevnte at medlemsdatabasen i NSF og USF trenger en oppgradering. Øistein tar dette 
opp med USF.  


