
REFERAT FRA 10. MØTE, onsdag 9/6, klokken 16.30 

 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson (president), Ida Lahlum, Harald Furnes, Øistein Yggeseth, Carl 

Peter Kirkebø, Inge S.Skrondal, Hans Krogh Harestad, Håvard Løvik (per telefon) og Dag 

Danielsen 

 

Forfall: Øivind Johansen 

 

Sak 105 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 106 Økonomi 

 

DD redegjorde for at økonomien ser ut til å være i rute i henhold til budsjett. 

 

Sak 107 Kongressen 

 

Hedersbevisninger ble diskutert.  

 

DD foreslås som ordstyrer på Kongressen 

 

Sak 108 Landsturneringen 

 

Arrangementet er i rute. Deltakerantallet blir antagelig lavere enn rekordåret 2003. 

 

Sak 109 Sjakk i skolen 

 

”Sjakkintro” er stor suksess på skolene. Prosjektet forventes å starte for fullt i annen halvdel 

av august 

 

Sak 110 Tromsø 2014 

 

Stortinget vedtok enstemmig å støtte Regjeringens forslag om en bevilgning på NOK 70 

millioner til Sjakk OL i Tromsø i 2014.  

 

Det var stor glede i sentralstyret over velviljen vi har blitt møtt med på politisk hold. 

Prosjektet har to store utfordringer: Budsjettet ble satt opp i 2009 kroner og man ønsket et 

rullerende kronebeløp. Dette er ikke hensyntatt og medfører en utfordring på 6-8 millioner 

kroner. Videre har FIDE satt opp krav om å arrangere World Cup i 2013 i etterkant av at 

søknaden ble skrevet. Dette medfører en ytterligere utfordring på to millioner dollar. 

 

Sak 111 BN Bank Blitz 

 

HF redegjorde for befaring på Oslo S. Spillestedet blir i Østbanehallen ved siden av ICA. 

Spilledagene blir 13. og 27.11. 

 

 

Sak 112 FIDE. Sjakk OL og Kongress i Khanty Mansyisk 

 



Medlemmer av sentralstyret har vært i møte med Israel Gelfer. Kandidatsituasjonen er ikke 

avklart. Sentralstyret avventer utviklingen før man behandler kandidatsituasjonen. 

 

Sak 113 Saker behandlet på e-post 

 

Følgende saker har vært behandlet på e-post siden forrige sentralstyremøte: 

 

Det åpne NM på Fagernes 2011 

Brev fra Magnus Carlsen 

Dommerutvalg 

 

Sak 114 Komitéer og utvalg 

 

Turneringsutvalget: Det har vært avholdt 64 NVG-turneringer (25 langsjakk, 23 hurtigsjakk 

og 16 lynsjakk). Det har vært 2289 deltakere (1052, 853 og 384). 

 

Sak 115 Sommeravslutning 

 

Det blir sommeravslutning 24/6 klokken 19.00 på restaurant Ødegård. 

 

Sak 116 Brev fra Finnmark sjakkrets 

 

Brev fra Finnmark sjakkrets vedrørende vedtektstolkning er oversendt Reglementsutvalget. 

 

Sak 117 Saker anmeldt vedrørende eliteserien og seriesjakken 

 

Det forelå forslag fra OSS vedrørende å åpne for at en klubb kan tillates å ha to lag i 

eliteserien dersom det ene laget er et ungdomslag bestående av spillere under 25 år. Forslaget 

ble behandlet av sentralstyret fordi det var innsendt for sent til å kunne behandles av 

Kongressen 

 

Vedtak: Forslaget ble ikke tatt til følge 

 

Det forelå forslag fra Bernt Kirkebø og Leif Jacobsen om å redusere betenkningstiden i 3. og 

4.divisjon til primært 90min på 40 trekk og 30 min på resten av partiet og subsidiært 120 

minutter på 40 trekke og 30 min på resten av partiet. 

 

Vedtak: Forslaget ble ikke tatt til følge 

 

Sak 118 Eventuelt 

 

Seniorutvalget har innstilt Tønsberg Sjakklubb som arrangør av NM i hurtigsjakk for seniorer 

16.-17.oktober. 

 

Vedtak: Arrangementet tildeles Tønsberg Sjakkklubb 


