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NORGES SJAKKFORBUND 
Styremøte nr. 5, 2015/16 

Referat  

 
Sjakkontoret, onsdag 3. februar 2016 kl 17:00 

 

Tilstede: Bjørn Salvesen, Morten L Madsen (Skype), Otto Milvang, Henrik Sjøl, Marianne 

Langvik (telefon), Aslak Hanshuus, Yonne Tangelder, Johannes Kvisla (vara for Carsten Beer 

Jacobsen) samt Geir Nesheim  

Forfall: Bård Vegar Solhjell 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 26 Referatsaker  

Referat fra styremøtene 9.12.15 og 20.1.16 ble godkjent. 

 

Sak 27 Klagesak 

Bjørn Salvesen viste til utsendt dokumentasjon og orienterte.  

 

Styret diskuterte saken, herunder bl.a. følgende temaer 

- private klager til FIDE 

- innsendelse av ytterligere partier av Bjørnsen til test hos FIDE 

- nedsettelse av en «anti cheating committee» i NSF 

- visse tekniske forhold knyttet til det utstyret Bjørnsen hadde benyttet, 

 

og fattet følgende vedtak: 

 

NSF hadde 2/2-16 mottatt en henvendelse fra den innklagede Stein T. Bjørnsen der han meddelte 

at han ønsket å spille en ny turnering, for på den måten å dokumentere sin spillestyrke. 

NSF vedtok å besvare henvendelsen med at vedtaket av 20/1-16 ligger fast, nemlig at han ikke vil 

delta i noen av NSFs turneringer før den aktuelle testen er gjennomført. 

I svaret vil også Bjørnsen gis en oppdatering på arbeidet med å utarbeide testen, med en 

foreløpig angivelse av når Bjørnsen kan få test-metoden beskrevet og selve testen kan 

gjennomføres. 

 

Bjørn ble gitt fullmakt til å nedsette et utvalg som skulle lage en test for å bestemme Bjørnsens 

spillestyrke, gjennomføre testen og rapportere tilbake til styret. Bjørnsen skulle få ha med seg 

ledsager på testen. 

 

Sak 28 Rapporter 

28.1 Foreløpig Regnskap: Geir viste til utsendt rapport, og bekreftet tidligere prognose om at 

foreløpig regnskap for 2015 tilsier et lite overskudd for NSF i 2015, etter to år med underskudd. 

28.2 Medlemstall 2015: Geir orienterte. NSF satte i 2015 medlemsrekord i nyere tid, med 3.435 

medlemmer, opp 7% fra 2014. 
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 28.3 Kontorets drift og prosjekter: Geir viste til utsendt rapport. Iris Brecke hadde sagt opp sin 

stilling etter 5 år ved Sjakkontoret for å tiltre en stipendiatstilling ved NTNU. Arbeidet med å 

finne Iris’ etterfølger er påbegynt. Geir orienterte også fra et møte i januar 2016 med Norsk 

Sjakkblad-redaksjonen, der flere ideer til videreutvikling av NSb hadde blitt drøftet. NSB vil bli 

satt opp som en styresak senere i første halvår 2016.  

 

Sak 29 Turneringer mv 

29.1. Muntlig orientering fra Turneringssjef: Henrik orienterte om bl.a. Scandic-serien, som 

hadde måttet utsette en match siste spillehelg pga avlyst fly fra Bergen som følge av snøvær. 

Matchen vil bli spilt via nett torsdagen før de neste rundene. Styret diskuterte behovet for klarere 

regler ifbm forsinkelser, og Henrik fikk i oppdrag å komme tilbake med forslag om dette.  

Henrik orienterte også om Scandic GP-sesongen, som tegner til å bli minst like omfattende som 

forrige sesong både mht antall turneringer og spillere. NGP-modellen vil som tidligere diskutert 

bli gjenstand for en nærmere behandling senere i styreperioden.   

29.2 Norway Chess 2016: Geir og Bjørn orienterte om de mange arrangementene NSF vil 

gjennomføre i tilknytning til årets utgave av Altibox Norway Chess. Styret hadde fått tilsendt en 

skisse for en samarbeidsavtale mellom NSF og Norway Chess, og godkjente at Bjørn fullførte 

prosessen med å inngå en slik avtale. Geir ble utnevnt til NSFs representant i Norway Chess’ 

styringsgruppe.  

29.3 To forslag fra Simen Agdestein 

29.3.1 Forslaget om å endre §11.2 i NGP-reglementet fra dagens ordlyd:  
«Samme arrangør kan ikke ha mer enn 2 (to) lyn- og/eller hurtigsjakkturneringer på terminlisten 

samtidig» til at det ikke lenger skal være noen slik begrensning i reglementet ble vedtatt  - for ett 

halvår av gangen. Henrik fikk i oppdrag å sørge for gjennomføring av endringene i regelverket. 

29.3.2 Forslag om fritak for avgifter: dette forslaget ble ikke vedtatt.  

29.4 Andre turneringsrelaterte saker: Geir orienterte om den annonserte Altibox Norway Chess 

Qualifier 2016, som ville bli spilt under Fagernes-festivalen i påsken.    

29.5 Rapport fra Toppsjakkrådet: Geir orienterte fra siste møte i Toppsjakkrådet. Styret hadde 

bla. fått tilsendt Toppsjakksjefens årsrapport for 2015 og perspektivrapport for 2016, og ga noen 

kommentarer til disse. TSR-medlem Jan Sigmund Berglund hadde meddelt at han stilte sin plass 

i rådet til disposisjon pga personlige forhold. I hans sted vedtok styret å forespørre GM Rune 

Djurhuus og WIM Olga Dolzhikova om de ville tiltre som nye medlemmer av rådet. 

 

 Sak 30 SkoleSjakken-prosjektet 

Geir viste til utsendt rapport, og orienterte om den vellykkede oppstartsfasen, der nærmere 120 

skoler i Sogn & Fjordane, Rogaland og Groruddalen nå var med på prosjektet. Det hadde blitt 

arrangert 11 lærerkurs for til sammen 175 skolelærere, og tilbakemeldingene etter kursene var 

gode. Materiellet er sendt ut, og nå starter selve sjakk-aktiviteten på skolene. Til våren lanseres 

prosjektet overfor de ca 720 skolene i Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 

 

Sak 31 Styrets prioriteringer 2015-16 - status 

31.1 Norsk Sjakks inntekter: Geir viste til utsendt materiale og referat fra en workshop 11.1.16 

om norsk sjakks inntekter, der bl.a. noen styremedlemmer og noen andre ressurspersoner hadde 

deltatt. Arbeidet innen de prioriterte områdene er nå igangsatt eller vil starte opp frem mot påske 

2016.   

31.2 Videre utvikling av dommerstanden: Geir viste til utsendt materiale, og orienterte om det 

planlagte dommerseminaret under Norway Chess i april. 

31.3 Øvrige prioriterte områder: Vil bli behandlet i kommende møter  
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Sak 32 Eventuelt 

32.1 Antall kretser i NSF: Geir orienterte om at høringspapirer hadde blitt sendt ut, med svarfrist 

15.4.16. NSF hadde mottatt kommentarer fra vel 5 klubber så langt, med gjennomgående 

positive bemerkninger. Marianne, som minnet om at hun i styremøte 12.8.15 «hadde gitt uttrykk 

for sterke forbehold for hensiktsmessigheten av å gjennomføre den aktuelle skissen for sitt eget 

kretsområde» (se referat fra dette møtet), fortalte at hun hadde mottatt kritiske henvendelser fra 

sitt nærmiljø. Når høringsfristen er omme vil styret som tidligere planlagt gjennomgå alt mottatt 

materiale og ta stilling til veien videre.  

32.2 Sjakk for flyktninger: Bjørn fortalte at et prosjekt nå starter opp på Røros. Han vil orientere 

nærmere i et kommende styremøte. 

32.3 Sjakk på TV-workshop: Geir orienterte om at NSF hadde tatt initiativ til å ha en slik 

workshop tirsdag 16/2 i Oslo. Der vil ulike aktører, som TV-kanalene, arrangører, annonsører, 

journalister, spillere, NSF/SSF og noen andre drøfte fenomenet og hva som kan gjøres for å 

forsterke den gode utviklingen for fenomenet Sjakk på TV ytterligere. 

23.4 Styrets møteplan våren 2016:  

Styremøtet 15.3 ble avlyst pga mange styremøter denne våren.  

Dermed vil møtet i Stavanger med SSF lørdag 23.4 være neste styremøte. Invitasjon følger. Ut 

over dette har Sentralstyret i første halvår 2016 møter tirsdag 10.5 og onsdag 22.6.      

   

 


