
REFERAT 1. MØTE, 18/8, klokken 16.30 

 

Sak 1 Valg av referent 

 

Vedtak: DD ble valgt til referent 

 

Sak 2 Konstituering av sentralstyret. Fordeling av sentralstyrets arbeidsoppgaver 

 

JA-J ønsket det nye styret velkommen. Arbeidsoppgavene blir vurdert etter en evaluering av 

foreliggende arbeidsoppgaver. DD lager innspill om styrets arbeidsoppgaver 

 

 

Sak 3 Terminliste for sentralstyret 

 

Vedtak: Følgende datoer for sentralstyremøter ble berammet, onsdag 15/9, tirsdag 26/10 

og tirsdag 16/11. 

 

 

Sak 4 Økonomi 

 

HF redegjorde for økonomisk status etter 2.kvartal. Det ser ut til å være god økonomisk 

kontroll i henhold til budsjett. Kostnadene til deltakelse i OL ser ut til å bli større enn 

budsjettert. 

 

Sak 5 Eliteserien (se vedlegg). 

 

Vedtak: Startavgift for eliteserien ble fastsatt til 8.000 per lag. Tidligere reglement for 

reise- og bostøtte ble opprettholdt. Beløpene for reisestøtte ble oppjustert til henholdsvis 

opp til 400 og 1500 pr spiller og helg. Bostøtten ble satt til 250 pr spiller pr natt. 

 

Sak 6 Ratingreglement (se utsendt notat fra Øistein) 

 

Vedtak: 2.divisjon i seriesjakken ble vedtatt FIDE-ratet hvis mulig. Turneringssjefen ble 

gitt fullmakt til å avgjøre ytterligere turneringer som skal FIDE-rates. Styret har som 

intensjon at prosessen med å FIDE-rate turneringer skal påskyndes. 

 

Sak 7 FIDE-kongress og Sjakk OL i Khanty Mansyisk 

 

(Punkt 7 og 9 på dagsorden ble behandlet under ett). JA-J redegjorde for at situasjonen så 

meget positiv ut med henblikk på at Tromsø tildeles Sjakk-OL i 2014. Tidligere ordfører i 

Tromsø Hermann Kristoffersen har overtatt som ny styreformann i Tromsø 2014 AS. 

 

Kandidatsituasjonen ved de forskjellige valgene på FIDE-kongressen er ikke endelig avklart, 

men det er tre kandidater til vervet som president i FIDE. 

 

DD redegjorde for sitt besøk hos Det Ukrainske Sjakkforbundet. Han er invitert til å delta på 

en konferanse i Kiev i annen halvdel av september hvor sentrale temaer som sjakk i skolen, 

teknologisk utvikling av sjakken og sjakk i media er blant temaene. 

 

Sak 8 Sjakk i skolen 



 

JA-J redegjorde for at prosjektet ”Sjakk i skolen” er i gang. I løpet av oktober vil sjakk 

introduseres på en rekke av skolene i Mjøs-distriktet. 

 

 

 

Sak 9 Tromsø 2014 

 

(Se punkt 7) 

 

Sak 10 Evaluering av landsturneringen i Fredrikstad. Stikkamp om NM-tittelen 

 

ØY redegjorde for landsturneringen i Fredrikstad som var et godt gjennomført arrangement. 

Bulletin fra landsturneringen var savnet av mange av deltakerne. 

 

Fredrikstad har takket nei til å arrangere stikkampen. 

DD har vært i e-post dialog med de fire spillerne som har kvalifisert seg til å spille stikkamp 

om NM-tittelen. Sentralstyret diskuterte opplegget rundt stikkampen. 

 

Vedtak: Det arrangeres dobbeltrunde Berger-turnering i stikkampen. Denne arrangeres 

over en langhelt (torsdag til og med søndag, alternativt fredag til og med mandag). ØY 

kontakter reglementsutvalget vedrørende spørsmålet om spilletid i partiene. ØY eller 

hans stedfortreder oppnevnes som turneringsleder for turneringen. DD sender e-post til 

spillerne med henblikk på å finne en omforent løsning om spilletidspunkt med mer. 

 

Sak 11 BN Bank Blitz 

 

DD redegjorde for arbeidet med BN Bank Blitz. Det blir invitert 12 spillere til finalegruppen 

denne gangen. Hvilke spillere som kommer er enda ikke avklart. NSF er i forhandlinger med 

flere spillere. Det tas sikte på live- og TV-overføring av turneringen som forventes å bli 

arrangert i Østbanehallen på Oslo S. 

 

Sak 12 Saker behandlet på e-post 

 

Sentralstyret har godkjent per e-post behandling at OSS stiller med lag i kvinneklassen i 

European Club Cup. 

 

 

Sak 13 Komitéer og utvalg 

 

Det forelå ingen saker under dette punktet 

 

Sak 14 Eventuelt  

 

DD leste opp takkebrev fra Rolf Bøhmer Solheim som takket sentralstyret for tildeling av 

hedersplakett fra NSF som han satte stor pris på. Solheim er 91 år ved god helse og er meget 

aktiv som sjakkspiller. 


