
NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 5 12/13  

Referat 

 
Sted: Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, Oslo. Onsdag 30. januar 2013 kl. 17.00. 

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian Trygstad, Hans Krogh Harestad, Inge S Skrondal (på 

Skype), Aage Sivertsen, Espen Andersen og Liv Mette Harboe. 

 

Sak 39 Referatsaker  

39.1 Saker avgjort på e-post siden forrige møte 

39.1.1. Referat fra Sentralstyremøte ble godkjent 

39.1.2. NM for klubblag ble tildelt Norsk Sjakkforlag 

 

Sak 40 Økonomi  

Det mangler fortsatt noe på regnskapet for 2012, bl.a. avgifter til FIDE, men det nærmer seg. 

Penger fra COT2014 vil avgjøre resultatet. 

Deling av adm. Kostnader deles mellom NSF og USF etter stillingsprosenter. Deling i 2012 blir 

43 % for NSF. 

 

Sak 41 NSFs struktur  

41.1 Seniorutvalget 
Intet nytt. 

 

Sak 42 Sjakk OL 2014 

Daglig leder i COT2014, Børge Robertsen, orienterte om arbeidet med blant annet spillelokaler 

og sponsorer.  Søken etter lokaler ser ut til snart å være over.. 

 

 OL's påtroppende PR sjef, Jarle Heitman, kunne ikke komme. Han skal være noe på 

Sjakkontoret før han reiser nordover slik at han kan bli kjent med sjakkforbundene. 

 

42.1. Avtale mellom NSF og COT2014 om sportslig satsning i 2012 og 2013-14 er klar for 

signering. Dette vil gi oss midler til satsingen. 

 

42.2. Sjakklandslag 

Hans orienterte om videre arbeid. Det vil bli holde et møte førstkommende tirsdag med 

representanter fra sentralstyret, EU og landslagstrener for å fordele ansvar og oppgaver. 

 

42.3. Ungdomslag, Dream Team. 

Aage kunne fortelle at de hadde hatt den første samlingen, og at deltagerne gav uttrykk for at de 

var fornøyd. 

 

42.4. NTG i Bærum og i nord 

Sjakklinje to steder i landet er avhengig av at det er nok elever. 

 

 

Sak 43. NGP  

Orientering om status for sesongen 12-13.  
Så langt er 35 turneringer spilt, med snitt på nesten 38 deltakere pr. turnering (48 i langsjakk, 39 i 

hurtigsjakk og 17 i lynsjakk). Ytterligere 13 turneringer er terminfestet. Stavanger Open NGP 2013 skal 



arrangeres samtidig med Norway Chess. Det har vært arrangert NGP-turneringer i de fleste fylkene i 

landet! 

 

43.1. Hva kan vi godta av stevne kollisjoner? 

Liste med prioriteringer fra Henrik, styret går inn for noen justeringer. Espen og Henrik 

kommuniserer direkte ang. KM. 

 

43.2. Forslag til justeringer av GP-reglementet, som da blir gjeldende f.o.m. neste sesong: 

a) Spillere må fullføre minst halvparten av rundene for å få GP-poeng  

 

b) Turneringsleder i GP-turneringer skal være ikke-spillende. Styre ønsker tilføyd: 

-med mindre det er utnevnt en ikke-spillende assistent. 

 

 

44. Seriesjakken 

 

44.1 Eliteserien, 
- spillested siste helg blir OSS, kvalifiseringskampene må da spilles et annet sted. 

 

- Live-brett, kjøpe inn noen? Inge sjekker om programvaren på de vi har fått tilbud om er 

tilfredsstillende. 

 

- bruk av Facebook-siden vår i forbindelse med Eliteserien. Her må vi få noen til å legge ut 

bilder ol i løp av helgen. 

 

 

44.2 Forslag til datoer for seriesjakken neste år: 

Terminfesting av seriesjakken 2013/14 

Forslag eliteserie: 1. – 3. november 2013, 10. – 12. januar 2014, 21. – 23. mars 2014 

Forslag øvrig seriesjakk: 2. – 3.11.13, 7. – 8.12.13, 11. - 12.01.14, 8. – 9.02.14, 08. – 09.03.14 

Liv Mette sjekker med datoer som USF alt har vedtatt for sine NM. 

 

Sak 45. Arrangører til NM-er  

NM for klubblag 2014 

Det åpne NM 2014, her foreligger det en opsjon. 

Det åpne NM i hurtigsjakk 2014 

(NM i hurtigsjakk for seniorer) Søknad sendes via seniorutvalget. 

 

Alle med søknadsfrist 1. mai 2013. Henrik har satt den siste turningen i parentes, da søknaden 

her skal gå via seniorutvalget. (Seniorutvalget bør få oversikt over aktuelle datoer).  

Er det noe mer om tidspunkt o.l. som skal med i utlysningsteksten? 

 

Sak 46. World Cup Tromsø 2013 

Kommer tilbake til dette senere.  

 

Sak 47. Norway Chess 

Jøran orienterte. Alle spillerne er på plass og vil bli offentliggjort snart. Det blir den sterkeste 

turneringen noen sinne. 

 

Sak 48. Generalsekretær 

Referenten var ikke til stede. 



Sak 49. Forslag til kongressen 

Ingen nye forslag ble tatt opp denne gangen.  

 

Sak 50. Eventuelt 

- Hedersbevisninger, Liv Mette fører en liste med de navn som kommer inn. 

 

-Nytt fra FIDE 

--Responsen på rating av lyn og hurtig har vært så lav at FIDE fram ikke krever avgift. 

Vedtak: NSF venter med å fakturere avgift fro FOIDE-rating av lyn og hurtig. 

 

-- Innføring av spillerlisens, skriv kom for få dager siden, ser ut til å være tidkrevende da 

FIDE bilde og opplysninger om spillerne vi normalt ikke har samlet inn. Jøran kunne 

informere om at det nok ble protester på vedtaket.(I skrivende stund er innføringen av 

spillerlisens trukket tilbake). 

 


