
30.08.2017 
Styremøte 29.08.2017 
 
Sted: 
Valkendorfsgate 3, kl. 18 
 
Deltagere:  
Harald Fuglseth 
Morten Tønsager 
Svein Erik Kringstad 
Ørjan Flatseth 
Tony Myrmellom 
 
Saksliste: 

1. Premiering i våre turneringer 
2. Terminliste høst 2017 
3. Nye klubbsider 
4. Seriesjakk 
5. Eventuelt 

 
Sak 1 Premiering i våre turneringer  
Vi går for en kombinasjon av pokal og bøker. Hvis økonomien tillater det så velger vi liten pokal for 1. 
plass i vår- og høstturnering, og en større pokal for beste resultat totalt i året - klubbmester-pokal. Videre 
blir det bokpremie for 2. og 3. plass i vår- og høstturnering, og for årets beste hurtigsjakk-resultat. Bøker 
(nye og brukte) legges ut på et bord, og premiantene velger den av bøkene som passer best. 
 
Vi prøver oss også med 3 små pokaler for de tre tidligere uteglemte 1. plasser i 2016 og 2017. Atle, 
Tony og Per Reidar. Ørjan og Tony undersøker pris på pokaler med gravering. 
 
Sak 2 Terminliste høst 2017 
Vi justerer forslaget som har lagt ute på klubbsidene nå i sommer til først to hurtigsjakk-kvelder, så 8 
runder langsjakk, og så til slutt 2 hurtigsjakk-kvelder sent i november. Svein Erik justerer kalender. 
 
Vi jobber videre med noen tilleggs-aktiviteter på enkelte tirsdager fra kl. 18-19 (foredrag, temaspilling, 
kurs osv), og vurderer mulighet for nybegynner-kurs for voksne enkelte onsdager. 
 
Sak 3  Nye klubbsider 
Vi går inn for full overgang til nye klubbsider på www.løperen.no så snart Ørjan har fått i gang jevnlig 
backup av løsningen. 
 
Sak 4  Seriesjakk 
Vi regner med å delta i ratet seriesjakk-turnering for klubblag 4-5 helger i vinter. Det er fire deltagere i 
hvert lag og vi er med i Nord-Hordaland området. Der treffer vi lag fra Bergens, Sotra, Søråshøgda, 
Voss, Folgefonn/Rosendal og Masfjorden. Frist midt i september.  Spille-helger i serien:  
 

1.  4 - 5. november 
2.  2 - 3. desember 
3. 13-14. januar 
4.   3 - 4. februar 



Vi sjekker førstkommende tirsdag om det er tilstrekkelig interesse for ett eller to lag. 
 
Sak 5 Eventuelt 
5a) Orientering til medlemmer 
Vi orienterer på første evt. andre spillekveld om de viktigste turneringsregler, om noteringsplikt, og om 
mulighet for innsending av gode sjakkpartier i PGN-format til klubbsidene (Ørjan). Regner med at ingen 
har motforestillinger på dette.  
 
5b) Æresmedlem 
Vi vurderer æresmedlemskap til medlemmer som har utmerket seg og som over tid har gjort en 
fremragende og uegennyttig innsats for klubben. 
 
5c) Oppslag på inngangsdør i Valkendorfsgate - enten på eksisterende A4-side, eller et eget ark, eller 
en liten stripe med Løperens logo og navn på klubben og tidspunkt for spilling. Morten tar kontakt med 
sekretær i HEF om dette.  
 
5d) Turneringsleder-kurs 
Tony mente at flere i klubben burde oppdatere seg på dette med å administrere turneringer. Morten 
sjekker med NSF om tilbud på dette, og om vi får økonomisk støtte. 
 
Pågående saker: 
2017-6) Ørjan og Tony undersøker pris på pokaler med gravering. 
2017-7) Svein Erik justerer kalender. 
2017-8) Ørjan setter  i gang jevnlig backup av web-løsningen vår. 
2017-9) Morten tar kontakt med sekretær i HEF om dette.  
2017-10) Morten sjekker med NSF om tilbud på dette, og om vi får økonomisk støtte. 
 
 
2017-1). Tony fullfører innmelding i Enhetsregisteret  
2017-2) Einar overfører beholdningen vår når nytt kontonummer er opprettet  
2017-3) Svein Erik ordner med innmelding i sjakkforbundet 
2017-4) Svein Erik innhenter tilbud på 8 klokker 
2017-5) Morten følger opp innlegg til Sjakkbladet i Sjakkforbundet 
 
\sveinErik 


