
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 5 11/12  

Referat 
Sted: Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, Oslo. 

Tid: Tirsdag 22. mai. Klokken 16.30. 

Til stede: Jøran Aulin-Jansson (leder), Harald Furnes, Liv Mette Harboe (gen.sekr og 

referent), Hans K. Harestad, Ellisiv Reppen, Inge S. Skrondal, Kristian D. 

Trygstad og Øistein Yggeseth 

Forfall:  Espen L. Andersen og Øivind Johansen  

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

 

Sak 32 Referatsaker  

32.1. Referat fra møte 3 og 4. 

Referat fra møte 3 mangler fortsatt noen detaljer. 

 

32.2.  Saker avgjort på e-post siden forrige ordinære møte 

 

32.2.1.Landslagsgrupper,  Sentralstyret stiller seg bak forslaget til vedtekter for 

landslagsgruppene, men med den endring at saker vedrørende uttak og økonomi avgjøres av EU 

ved uenighet i prosjektgruppen. Vi ber Simen endre teksten om dette, og returnere den til 

sentralstyret for endelig godkjenning. 

 

32.2.2. EUs kriterier for uttak 

- Gyldig nasjonalt ELO-tall på uttakstidspunktet. ( Dvs løpende fra databasen)  

- Utvikling i nasjonalt ELO-tall (fremgang/tilbakegang).  

- Aktivitet/passivitet.  

- I enkelte tilfeller kan også andre kriterier tillegges vekt 

 

33.2.3. Tromsø er tildelt NNM for lag 2013. 

 

32.2.4. Europacupen for klubblag 

Dersom ikke vinnerne av både NM for lag og Eliteserien reiser til ECC, gis tilbudet videre i 

denne rekkefølge:  

1. Nr. 2 i Eliteserie. 

2. Nr. 3 i Eliteserie. 

3. Nr. 2 i NM lag. 

4. Nr. 4 i Eliteserie. 

5. Nr. 3 i NM lag. 

 

Sak 33 Økonomi  

 

33.1  Regnskap pr 31/12 2011 ble signert av de som var tilstede. 

 

33.2  Budsjett 2012 og 2013. Utgifter til spillserver må inn i budsjettet. Chess Olympiad 

Tromsø 2014 AS vil bidra med midler til landslagsgrupper. Liv Mette oppdaterer 

budsjettforslag og sender ut på e-post. 

 

Sak 34 Sjakkontoret 

 

34.1  Liv Mette orienterte kort om Sjakkontoret, hjemmeside og forbundenes e-posteradresser. 



 

Sak 35 NSFs styrer og utvalg 

 

35.1 Sentralstyrets arbeid 

 Jøran Aulin-Jansson informerte om besøk fra ECU-presidenten Silvio Danailov 

 

35.2 Turneringsutvalget 

 Se under Reglementer og turneringer 

  

35.3 Reglementsutvalget  

Det er holdt FA kurs på Fagernes. 6 Norske dommere drar trolig til OL i Istanbul. 

 

35.4 Eliteutvalget 

 Hans Krogh Harestad opplyste at de tar sikte på å avholde fem treningssamlinger i 

forkant av OL. Landslagene har opprettet en blogg og det kan bli aktuelt å koble inn en 

redaktør. Uttak fil Eliteklassen vil bli foretatt 11. juni. 

  

35.5 Seniorutvalget 

 Intet nytt fra utvalget. 

 

35.6 ELO-komiteen 

Øistein Yggeseth opplyste at ELO-komiteen arbeider med en oppdatering av ELO-

reglementet.  

 

35.7 Jubileumskomite 2014 

  Det ble sendt ut referat fra siste møre i JU i forkant av møtet. 

 

35.8. Samarbeidsutvalget 

 Kristian D Trygstad redegjorde for samarbeidet med USF. 

  

   

Sak 36 Reglementer 

 

36.1 Det ble vedtatt endring i Seriesjakkreglement § 6.6. og § 6.8. Endring er uthevet. 

  § 6.6 Dersom en klubb deltar med flere lag, kan ingen spille for mer enn ett av lagene i 

løpet av 14 dager. En spiller som har deltatt på et lag må står over en kamp på dette laget 

før han kan spille for et lavere rangert lag.  

Ingen kan spille for mer enn ett lag i en avdeling. 

I siste spillehelg kan det i hver kamp kun benyttes to spillere som i løpet av serien er 

benyttet på det lavere rangerte laget etter denne regelen ved 5- eller 6-mannslag, en 

spiller ved 4 mannslag. 

  

§6.8 Den enkelte klubb bestemmer selv sine spilleres bordplasseringer etter antatt 

spillestyrke. Rekkefølgen mellom dem som deltar på laget kan ikke endres i løpet av 

serien, men nye spillere settes inn etter antatt spillestyrke. Den innbyrdes bordrekkefølge 

kan imidlertid endres etter avsluttet seriespill og etter kvalifiseringskamper. Brudd på 

denne bestemmelse medfører tap på de bord som er påvirket av den endrede 

bordrekkefølge. Jamfør punkt 9.2 for eliteserien. 

Dersom de aktuelle partiene allerede er tapt ilegges laget en poengstraff som ikke 

går over til motparten. Poengstraffen er ett individuelt poeng når det spilles med 5- 

eller 6-mannslag, et halvt poeng ved 4-mannslag. Kampen er vunnet av det lag som 



gjenstår med flest poeng. Ved poenglikhet er kampen uavgjort. Poengstraff kan 

ikke idømmes senere enn 28 dager etter kampdato. 

 

 

Sak 37 Turneringer 

 

37.1  Norway Chess, http://norwaychess.com/  

 Arrangørene jobber med å finne en dato som passer, samt å få på plass sponsorer og 

støtte. 

 

37.2  Sjakk OL 2014, har endret navn til Chess Olympiad Tromsø 2014 AS. 

Man jobber nå med å skaffe sponsorer og har knyttet til seg innflytelsesrike personer. 

 

37.3  NVGP 

Det er avviklet 55(56) turneringer, ca 900 unike deltaker. Oppdatert på nett per. 21/5. 6 

turneringer gjenstår. 

Det ble vedtatt endring i reglementet for neste sesong. Tilføyelse i §5: I sammendraget 

teller for hver spiller de 6 turneringene som gir flest poeng. 

Av de 6 turneringene kan maksimum 5 være hurtig- og/eller lynsjakk, hvorav maksimum 

3 kan være lynsjakk 

 

 

Sak 38 Godkjenning av årsberetning 

Årsberetningen ble signert. 

 

Sak 39 Forslag til kongressen % 

 Sentralstyret gikk gjennom innkomne forslag, kommentarer er ført på i kongresspapirene, 

http://www.sjakk.no/nsf/kongressen/aarsberetninger/91b_1.pdf 

 Egne forslag som skal stilles på kongressen: Forslag 7 og 8 samme sted. 
 

  

40. Eventuelt 

  

 

http://norwaychess.com/
http://www.sjakk.no/nsf/kongressen/aarsberetninger/91b_1.pdf

