
Revidert NM-finale 
 
Beskrivelse: 
 
Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt 
kan innføres samlet eller hver for seg: 
 

• NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim Vandrerhjem på Sinsen i Oslo (se 
http://www.haraldsheim.oslo.no/ for å titte nærmere på fasilitetene). Det forutsettes at de 
tilreisende lagene godtar å bo på Haraldsheim eller betaler differansen til 
hotellovernatting selv. Spillere fra ikke-Oslo-klubber som bor i Oslo får ikke dekket 
overnatting. Det forutsettes at en Oslo-klubb (eventuelt Oslo og omegn Sjakkrets) i 
samarbeid med NSF tar ansvar for det tekniske arrangementet. 

 
• Kvalifiseringsreglene endres slik at de gjøres avhengige av resultat i fjorårets NM-finale 

på følgende måte: Alle soner (øst, vest, midt og nord) har i utgangspunktet én plass i 
finalen. I tillegg får de soner som har hatt lag blant de tre beste i fjorårets NM-finale en 
ekstra plass pr lag. Vinneren av fjorårets åpne gruppe er automatisk kvalifisert som før. 
Vestlandet må innføre en kvalifiseringskamp mellom vinneren av sør- og nord-
avdelingen. I de tilfellene der et lag fra Vestlandet er blant de tre beste vil de utløse en 
ekstra plass til sin avdeling, slik at retten til å spille kvalifisering går videre til nr to. 
Samme system gjelder i Midt-Norge. Ved fastsettelse av spillested for 
kvalifiseringskampen tas hensyn til reisebelastning i seriesystemet, reisebelastning 
tidligere år og total økonomi. 

 
• Betenkningstid og spillesystem legges om slik at seriesystemet med syv runder 

gjeninnføres.  Det innføres seeding slik at de fire øverst ratede lagene møtes innbyrdes i 
de tre siste rundene. Betenkningstiden settes til 90 min + 30 sek pr trekk. Mulig 
spilleskjema: 

 
Runde 1 onsdag 2000-2400 
Runde 2 torsdag 1100-1500 
Runde 3 torsdag 1700-2100 
Runde 4 fredag 1500-1900 
Runde 5 lørdag 1100-1500 
Runde 6 lørdag 1700-2100 
Runde 7 søndag 1100-1500 
 
Åpen gruppe spiller syv runder monrad med samme betenkningstid. Alternativt (dersom 
et tilstrekkelig antall elektroniske klokker ikke er tilgjengelig) kan en i åpen gruppe bruke 
tiden 90 min/40 trekk, 30 min/resten. I åpen gruppe gis lag fra utenfor Østlandet fritak for 
startavgift, men må selv dekke egne kostnader. 

 
I tillegg vil vi se på mulige mindre endringer i de regionale seriene. 
 
Økonomi: 
 
NSF vil fortsatt dekke reisekostnader for lag utenfor Oslo-området. For NSF kan de endrede 
kvalifiseringsreglene føre til noe reduserte kostnader eller kostnader omtrent på dagens nivå. 
 

http://www.haraldsheim.oslo.no/


Klubbene vil fortsatt måtte dele kostnadene ved overnatting. Kostnadene vil da avhengig av antall 
lag fra utenfor Oslo-området som kvalifiserer seg: 
 
3 lag (minimum): 2400 pr lag 
4 lag: 3200 pr lag 
5 lag: 4000 pr lag 
 
I tillegg kommer startavgift og kostnader ved lokalt seriespill. For regionale kvalifiseringskamper 
gjelder fortsatt primært at kostnadene må dekkes av de enkelte lagene. NSF vil sannsynligvis (pga 
reduserte reisekostnader i finalen) kunne subsidiere kvalifiseringskampene i Midt-Norge og på 
Vestlandet med 2-3000 pr kamp. 
 
Fordeler og ulemper relativt til dagens ordning: 
 
+ Kostnadene begrenses kraftig ved at finalen legges til Oslo og Haraldsheim. Besparelsen 
kommer hovedsakelig klubbene til gode. 
+ Deltagelsen i åpen gruppe blir så stor som mulig. 
+ Kvalifiseringssystemet gir en mer rettferdig fordeling mellom sonene ved at fordelingen 
baseres på resultatene i fjor. 
+ Spillesystemet i finalen er det mest mulig rettferdige sportslig, nemlig alle-møter-alle 
+ Lagene får to runder ekstra, altså ”mer sjakk for pengene”. 
+ Elitespillerne får bedre mulighet til å forberede seg til representasjonsoppgaver ved at en av 
NSFs hovedturneringer bruker samme betenkningstid som FIDEs turneringer. 
+ Åpen gruppe blir mer rettferdig, da monradsystemet vil fungere bedre over syv runder. 
- Mulighetene til å promotere sjakk i distriktene ved å legge NM-finalen utenfor Oslo faller bort. 
- Å bruke Haraldsheim som fast spillested kan oppfattes som ”kjedelig” for lagene. 
- En ekstra kvalifiseringskamp på Vestlandet medfører økte kostnader. 
- Redusert betenkningstid kan av noen oppfattes som mindre seriøst og attraktivt. 
- Den sportslige progresjonen ved en ”superfinale” faller bort (men seedingen vil gi noe 
progresjon). 
 



Utvidet NM-finale 
 
Beskrivelse: 
 
Dagens NM-finale beholdes, men utvides til 12 lag. Følgende endringer gjennomføres i forhold 
til dagens system: (Også her kan det i tillegg bli aktuelt med mindre endringer regionalt) 
 

• NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim Vandrerhjem på Sinsen i Oslo (se 
http://www.haraldsheim.oslo.no/ for å titte nærmere på fasilitetene). Det forutsettes at de 
tilreisende lagene godtar å bo på Haraldsheim eller betaler differansen til 
hotellovernatting selv. Spillere fra ikke-Oslo-klubber som bor i Oslo får ikke dekket 
overnatting. Det forutsettes at en Oslo-klubb (eventuelt Oslo og omegn Sjakkrets) i 
samarbeid med NSF tar ansvar for det tekniske arrangementet. 

• Kvalifiseringsreglene endres slik at de gjøres avhengige av resultat i fjorårets NM-finale 
på følgende måte: Østlandet og Vestlandet har i utgangspunktet to plasser i finalen, Nord-
Norge og Midt-Norge har én plass. I tillegg får de soner som har hatt lag blant de fem 
beste i fjorårets NM-finale en ekstra plass pr lag. Vinneren av fjorårets åpne gruppe er 
automatisk kvalifisert som før. I de tilfellene der et lag fra Vestlandet er blant de fem 
beste vil de utløse en ekstra plass til sin avdeling, slik at retten til å spille NM-finalen går 
videre til nr to. I Midt-Norge vil det gi lag nr to rett til å spille kvalifisering om plass i 
finalen. 

• Eksempel: I år ville Østlandet fått 4 ekstra plasser (for Asker, OSS, Porsgrunn og NTG) 
og Vestlandet 1 ekstra plass (for Bergens). Kvalifiserte ville da vært: 
 
OSS (ØS1) 
NTG (ØS2) 
Asker (ØS3) 
Moss (ØS4) 
Porsgrunn (ØS5) 
SOSS (vinner åpen gruppe ifjor) 
Bergens IV (ØS6) (ev. Strømmen dersom Bergens IV ikke stiller denne gangen heller) 
Randaberg (VSS1) 
Bergens I (VSN1) 
Fana (VSN2) 
Trondheim, Molde eller Kristiansund (MS1) 
Tromsø (NN1) 
 

• Spillesystemet blir som følger: Onsdag-fredag spilles det fem runder Berger i to grupper. 
Gruppene settes opp etter seeding, slik at de blir jevnest mulig. For eksempel: (1-4-5-8-9-
12) og (2-3-6-7-10-11). De to første lagene i bergerturneringene etter fem runder, går 
videre til semifinaler lørdag. I semifinalene møter lag nummer 1 fra den ene gruppen lag 
nummer 2 fra den andre gruppen. Vinnerne av semifinalene går videre til finalen, og 
taperne av semifinalene til bronsefinale på søndag. Lagene på plassene 3-4 og 5-6 i 
innledningsgruppene spiller B-finale og C-finale etter samme mønster som lagene 1-2. 
Dersom en semifinale, finale eller bronsefinale ender 3-3, spilles det omkamp med 
motsatte farger og betenkningstiden 25 minutter per spiller og parti + 10 sekunder ekstra 
per utførte trekk. Dersom også denne omkampen ender uavgjort 3-3 spilles det nye 
omkamper med betenkningstiden 10 minutter per spiller og parti + 10 sekunder per 
utførte til en vinner er kåret. 

http://www.haraldsheim.oslo.no/


• Betenkningstiden settes til 90 min + 30 sek pr trekk. Mulig spilleskjema: 
 

Runde 1 onsdag 2000-2400 
Runde 2 torsdag 1100-1500 
Runde 3 torsdag 1700-2100 
Runde 4 fredag 1500-1900 
Runde 5 lørdag 1100-1500 
Runde 6 lørdag 1700-2100 
Runde 7 søndag 1100-1500 
 
Åpen gruppe spiller syv runder monrad med samme betenkningstid. Alternativt (dersom 
et tilstrekkelig antall elektroniske klokker ikke er tilgjengelig) kan en i åpen gruppe bruke 
tiden 90 min/40 trekk, 30 min/resten. I åpen gruppe gis lag fra utenfor Østlandet fritak for 
startavgift, men må selv dekke egne kostnader. 

 
Økonomi: 
 
NSF vil fortsatt dekke reisekostnader for lag utenfor Oslo-området. For NSF vil en utvidelse av 
NM-finalen medføre noe høyere reisekostnader. Deler av dette kompenseres av at reisen til Oslo 
er billigere enn mange andre steder, men en må ta høyde for at noe av de økte reisekostnadene må 
tas inn gjennom en form for startavgift for klubbene. I tillegg vil klubbene fortsatt måtte dele 
kostnadene ved overnatting. Totale kostnader pr lag vil da avhengig av antall lag fra utenfor Oslo-
området som kvalifiserer seg: 
 
Antall fra Nord-Norge Vestlandet/Midt-Norge Østlandet ex Oslo Kostnad pr lag (ca) 
1 (minimum) 3 (minimum) 1 2700 
1 4 1 3300 
1 5 1 4500 
2 3 1 3700 
2 4 1 4900 
 
 
I tillegg kommer startavgift og kostnader ved lokalt seriespill. 
 
Fordeler og ulemper relativt til dagens ordning: 
 
+ Kostnadene blir lavere enn i år ved at finalen legges til Oslo og Haraldsheim. 
+ Deltagelsen i åpen gruppe blir så stor som mulig med finale i Oslo. 
+ Det blir godt rom for å få med alle lag med realistiske muligheter i finalen.  
+ Kvalifiseringssystemet gir en mer rettferdig fordeling mellom sonene ved at fordelingen 
baseres på resultatene i fjor. 
+ Lagene får to runder ekstra, altså ”mer sjakk for pengene”. 
+ Elitespillerne får bedre mulighet til å forberede seg til representasjonsoppgaver ved at en av 
NSFs hovedturneringer bruker samme betenkningstid som FIDEs turneringer. 
+ Åpen gruppe blir mer rettferdig, da monradsystemet vil fungere bedre over syv runder. 
- Mulighetene til å promotere sjakk i distriktene ved å legge NM-finalen utenfor Oslo faller bort. 
- Å bruke Haraldsheim som fast spillested kan oppfattes som ”kjedelig” for lagene. 
- Østlandsserien kan bli kjedelig ved at de fleste lagene kvalifiserer seg for NM-finalen. 
- Redusert betenkningstid kan av noen oppfattes som mindre seriøst og attraktivt. 
- Hurtigsjakk ved kamper som ender uavgjort innebærer en blanding av betenkningstider. 



Eliteserie 
 
Beskrivelse: 
 
10 lag deltar i en ny eliteserie fra sesongen 2006-07. Vinneren får tittelen Seriemester 2007. Det 
spilles enkel serie, kampene fordeles over tre helger med tre kamper hver helg og spilles 
hovedsakelig. ”Lokaloppgjør” kan spilles under de to andre helgene som er avsatt til seriesjakk.  
 
Vi foreslår at vi bruker Haraldsheim Vandrerhjem (se http://www.haraldsheim.oslo.no/ for å titte 
nærmere på fasilitetene) på Sinsen som fast spillelokale og anbefalt overnatting. Det forutsettes at 
Oslo-lagene i samarbeid med NSF tar ansvar for det tekniske arrangementet. Lokalene på 
Haraldsheim er også store nok til at Østlandsserien kan ha avslutning for førstedivisjon parallelt 
med siste helgen i eliteserien 
 
Vi foreslår to mulige spilleskjemaer: (Betenkningstid: 2t/40 trekk, 1t/resten) 
 
a) 
Runde 1 fredag 1930-0130 
Runde 2 lørdag 1300-1900 
Runde 3 søndag 1000-1600 
 
b)  
Runde 1 lørdag 1000-1600 
Runde 2 lørdag 1800-2400 
Runde 3 søndag 1000-1600 
 
Alternativ a) betyr at lag fra utenfor Østlandet må ta fly ca kl 1500-1600. For enkelte kan dette by 
på problemer med jobb. Alternativ b) unngår dette, men betyr en mer kompakt og slitsom helg. 
Dette kan bety en sportslig fordel for Oslo-lagene som i større grad kan bytte mannskap og også 
har muligheten til å få noen helger med to kamper.  
 
Lag-NM: 
 
I tillegg ønsker vi å beholde lag-NM i Kristi Himmelfartshelgen. Vinneren av lag-NM får tittelen 
Norgesmester 2007. Systemet med Seriemester og Norgesmester er velkjent fra lagidretter og 
brukes for eksempel i fotball, der vinneren av cupen blir Norgesmester. ”Nye lag-NM” spilles 
som en åpen monrad-gruppe over syv runder med betenkningstiden 90 min + 30 sek pr trekk. 
Alternativt (dersom et tilstrekkelig antall elektroniske klokker ikke er tilgjengelig) kan en bruke 
tiden 90 min/40 trekk, 30 min/resten. Lag-NM spilles med seks spillere på hvert lag. Det kan 
være aktuelt å innføre en B-gruppe der et begrenset antall høyt ratede spillere kan delta. 
 
Mulig spilleskjema: 
 
Runde 1 onsdag 2000-2400 
Runde 2 torsdag 1100-1500 
Runde 3 torsdag 1700-2100 
Runde 4 fredag 1500-1900 
Runde 5 lørdag 1100-1500 
Runde 6 lørdag 1700-2100 
Runde 7 søndag 1100-1500 

http://www.haraldsheim.oslo.no/


 
Lag-NM arrangeres av lokale arrangører, enten i Oslo eller andre steder. 
 
Kvalifisering: 
 
To lag rykker ned fra eliteserien hvert år. Opprykk avgjøres av opprykksmatcher mellom 
vinnerne av førstedivisjon i hver sone (øst, vest, midt, nord). Opprykksmatchene settes opp som 
lag 1-lag 4 og lag 2-lag 3 etter rating (nærmere detaljer må avklares). Spillested for disse 
matchene settes opp med tanke på å minimere totale kostnader. Matchene kan også spilles over 
internet dersom kostnadene ved å møtes blir høye.  
 
Kvalifisering første sesong: 
 
For å bestemme hvilke lag som skal spille den første eliteserien ønsker vi å lage et system som 
vektlegger spillestyrke i større grad enn ved uttak til dagens lag-NM-finale. Samtidig er det 
ønskelig at NM-finalen 2006 i størst mulig grad brukes som kvalifiseringsgrunnlag. Vi foreslår 
derfor at følgende lag kvalifiserer seg: 
 

• De seks beste lagene i mesterskapsgruppen under NM-finalen 2006 
• De to beste lagene i åpen gruppe under NM-finalen 2006 
• To lag som tas ut etter rating. Kandidater er de åtte beste lagene i Østlandsserien, 

vinnerne av de to annendivisjonsavdelingene på Østlandet og de to beste lagene i de 
regionale seriene som kvalifiserer til NM-finalen (Vestlandet sør og nord, Midt-Norge og 
Nord-Norge-finalen). (Nærmere detaljer må avklares) 

 
Dersom disse kriteriene hadde vært brukt for 2004-sesongen ville følgende lag vært kvalifisert: 
 
Fra mesterskapsgruppen i NM-finalen: 
Asker 
OSS 
Porsgrunn 
NTG 
Bergens 
Narvik 
 
Fra åpen gruppe under NM-finalen: 
SOSS 
Nordstrand 
 
Etter rating: 
ASKO 
Randaberg, Tempo, Strømmen eller Moss avhengig av nærmere kriterier 
 
Konsekvenser for lavere divisjoner: 
 
Med de foreslåtte kriteriene er det logisk at Østlandet bidrar med hovedtyngden av lag. 
Konsekvensene for lavere divisjoner blir følgelig størst her. Konkret foreslår vi at det nye 
systemet blir: 
 

• Østlandet: 



o Én førstedivisjon bestående av ti lag (ni runder). Kvalifisert er de av dagens 
førstedivisjonslag som ikke kvalifiserer seg til eliteserien + de to-tre beste lagene 
i hver annendivisjonsavdeling. Vinneren går til eliteseriekvalifisering, de tre 
dårligste lagene rykker ned. Seks spillere pr lag. 

o To annendivisjonsavdelinger bestående av åtte lag. Kvalifisert er de av dagens 
annendivisjonslag som ikke kommer med i førstedivisjon (10-12 lag) + det beste 
laget i hver tredjedivisjon (4 lag) + opptil to av lagene i tredjedivisjon som 
oppnår gjennomsnittlig flest poeng pr kamp. Vinneren rykker opp, de to dårligste 
ned. Fem spillere pr lag. 

o Fire tredjedivisjonsavdelinger bestående av seks-åtte lag. Vinneren rykker opp. 
Fire spillere pr lag. 

o Fjerdedivisjonsavdelinger bestående av seks-åtte lag. Vinneren rykker opp. Fire 
spillere pr lag. 

 
• Vestlandet: 

o Ingen forandringer fra dagens system. Vinneren av førstedivisjon avdeling syd og 
nord spiller kvalifisering om å få delta i eliteseriekvalifiseringen. Denne kampen 
kan spilles over internet dersom lagene ønsker det.  

 
• Midt-Norge: 

o Ingen forandringer fra dagens system. Vinneren av førstedivisjon avdeling 
Trøndelag og Møre og Romsdal spiller kvalifisering om å få delta i 
eliteseriekvalifiseringen. Denne kampen kan spilles over internet dersom lagene 
ønsker det.  

• Nord-Norge: 
o Dagens system kan i hovedsak beholdes, men vi ønsker også å se på muligheten 

for en utvidet nord-norsk lag-finale. En slik finale kan for eksempel spilles med 
seks lag, der dårligste rykker ned og vinneren av en åpen annendivisjon rykker 
opp. 

 
For alle regioner gjelder det at dersom forskjellig antall lag rykker opp/ned fra eliteserien vil 
antallet lag som rykker ned fra divisjonene under kunne endre seg. 
 
Økonomi: 
 
Kostnadene ved en eliteserie vil åpenbart avhenge av hvilke lag som kvalifiserer seg. Vi 
forutsetter at kostnadene ved reise og opphold fordeles mellom lagene etter måltall, dvs. at det 
fastsettes et nøkternt beløp for kostnadsdekning og at lagene selv er ansvarlige for kostnader 
utover dette. For overnatting forutsettes det at overnatting på Haraldsheim er grunnlag for 
måltallet. Det gis kompensasjon for seks spillere hver helg. Utbetalingen begrenses forholdsvis 
dersom lagene benytter mindre enn seks tilreisende spillere. NSF vil gi et bidrag tilsvarende 
dagens reisekostnader for NM-finalen fratrukket dagens startavgifter for eliteserielagene i 
seriesjakken. Netto beløper dette seg til ca 30000. 
 
Vi har brukt følgende forutsetninger og måltall (satt opp etter tilbud fra Norske Vandrerhjem og 
Norwegian): 
 
Kostnad overnatting pr døgn: 200 
Kostnad reise – Nord-Norge (t/r): 1600 
Kostnad reise – Midt-Norge og Vestlandet (t/r): 1000 
Kostnad reise – Østlandet (utenom Oslo-området) (t/r): 250 



Overnatting beregnes fredag-søndag 
 
Vi får da følgende kostnader pr lag (avhengig av antall lag kvalifisert fra utenfor Oslo-området): 
 
Antall fra Nord-Norge Vestlandet/Midt-Norge Østlandet ex Oslo Kostnad pr lag (ca) 
0 2 1 3200 
0 3 1 5700 
1 2 1 6800 
1 3 1 9300 
2 2 1 10400 
 
Følgende kostnader antas dekket av lagene selv: 
 

o Kostnader ved kvalifiseringskamper (kan spilles over internet) 
o Matutgifter 
o Kostnader for lag lokalisert mindre enn 100 km fra Oslo  

 
Økonomi for lag-NM: 
 
Under lag-NM dekker hvert lag sine egne kostnader. Startavgiften begrenses til max kr 1000 pr 
lag + eventuelt tillegg for sen påmelding. Lag fra en annen sone enn der arrangementet holdes 
betaler ikke startavgift. 
 
Fordeler og ulemper relativt til dagens ordning: 
+ Eliteserien vil være mye mer attraktiv sportslig enn dagens regionale serier. Dette gjelder 
spesielt utenfor Østlandet. 
+ Vi oppnår to attraktive turneringer, nemlig eliteserien og lag-NM. 
+ Eliteserien vil være mer attraktiv for sponsorer og media enn dagens regionale serier. 
(Betydningen av dette må imidlertid ikke overdrives) 
+ Landets beste klubber får anledning til å treffes oftere enn i dag. 
- Det vil være enkelte sportslige fordeler for Oslo-lagene som kan oppfattes som urettferdige. 
- Kvalifiseringskamper på internet medfører mye administrasjon og er ikke sportslig ideelt. 
”Live” kvalifiseringskamper vil medføre høye kostnader for de involverte lagene. 
- Lag-NM kan miste status og bli et mindre ”verdig” Norgesmesterskap.  
- Kostnadene kan bli noe høyere enn i dag, dersom mange lag fra ”distriktene” kvalifiserer seg. 


