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Vedtekter 

 
§1. Nordstrand Sjakklubb er en forening til sjakklivets fremme. Foreningen skal stå tilsluttet Norges Sjakkforbund. 

§2. Søknad om opptagelse rettes til styret. Utmeldelse skjer med melding til styret. Spørsmål om opptagelse eller fortsatt 

medlemskap avgjøres av styret. 

§3. Styret består av 5 medlemmer som velges på årsmøtet. Formannen velges særskilt. En representant for NSKU har rett til å 

delta på styremøter i NSK med tale og forslagsrett. Styrebeslutninger fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet 

gjør formannens stemme utslaget. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede. 

§4. Årsmøtet velger en revisor med suppleant. Likeledes kan der velges en materialforvalter og en bibliotekar. 

§5. Styret kan utnevne særlig fortjenstfulle medlemmer til æresmedlemmer. Styret kan også tildele NSKs Hederstegn til 

medlemmer som har gjort en særdeles verdifull innsats for klubben. 

§6. Årsmøtet avholdes hvert år ved sesongens slutt. Årsberetning og revidert regnskap fremlegges. Stemmeberettiget er kun 

tilstedeværende medlemmer. Møtet fastsetter medlemskontingenten. Pensjonister og passive medlemmer betaler 2/3 av full 

kontingent, studenter og juniorer betaler 1/2 av full kontingent og lilleputter betaler 1/4 av full kontingent. 

Medlemskontingenten periodiseres i halvårige rater og  skal være betalt innen utgangen av september/februar. 

§7. Ekstraordinært medlemsmøte avholdes etter vedtak av styret, eller når minst 5 medlemmer forlanger det. 

§8. Årsmøte og andre medlemsmøter ledes av styrets formann. Hans stemme gjør utslaget når stemmene står likt. Innkallelse 

til årsmøtet gis hvert enkelt medlem skriftlig. 

§9. Hver sesong avholdes høst- og vår-turnering. Den ene av disse turneringer skal være klubbmesterskap. Hver sesong bør 

det også avholdes et klubbmesterskap i lynsjakk og et klubbmesterskap i hurtigsjakk. Styret bør forsøke å arrangere 

lagkamper med andre klubber. 

§10. Til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall i årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte. 

§11. Vedtak om klubbens oppløsning fattes av årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte. Minst 2/3 av klubbens 

medlemmer må stemme for vedtaket før klubben kan oppløses. Med alminnelig stemmeflertall fattes deretter de nødvendige 

vedtak om avviklingen. Klubbens aktiva tilfaller forbundet.  

 

 

Bestemmelser om klubbens turneringer 

 
§1. Klubbens turneringer følger FIDE og Norges sjakkforbunds regler for sjakk med følgende særbestemmelser: 

    - Partiet er tapt for enhver spiller som kommer til sjakkbrettet mer enn 30 minutter etter starttidspunktet som var kunngjort 

på forhånd. 

    - Det er lov å ha mobiltelefoner på, og disse skal stå da på lydløs. Det er likevel ingen straff om en telefon gir fra seg lyd 

under partiet.  

 

§2. Styret bestemmer til enhver tid turneringsform, betenkningstid, klasseinndeling og velger turneringsledere for de ulike 

klasser. Øverste gruppe i KM spiller Berger, og styret avgjør hvor mange deltagere som skal spille der. Det skal i 

utgangspunktet spilles Berger også i klassene under. Bare dersom dette er umulig eller urimelig vanskelig å gjennomføre kan 

styret avvike dette prinsippet. 

 

§3. Om to eller flere spillere står likt teller innbyrdes oppgjør, deretter flest vinstpartier, og til sist Berger-kvalitet 

(Sonneborn-Berger). Står det fremdeles likt er det delt plassering. Unntatt herfra er første premie i øverste klasse. Står to eller 

flere likt her, spilles stikkamp på to partier. Ved fortsatt likhet spilles to hurtigsjakkpartier og ved fortsatt likhet to 

lynsjakkpartier. Er det fortsatt mer enn to som står likt spilles et lynparti til det er en vinner eller to som står likt. Er det 

fortsatt to spillere som står likt spilles et Armageddonparti (hvit har 6 minutter og må vinne, mens svart har 5 minutter og 

vinner kampen med remis - det blir trukket lodd før partiet). Vinneren av øverste klasse i klubbmesterskapet får tittelen 

Klubbmester. 

 

§4. I turneringer som er inndelt i klasser, gjøres klasseinndelingen i hovedsak på grunnlag av rating. Spillere med svært stor 

fremgang kan plasseres i en høyere gruppe enn den de normalt ville være kvalifisert til. 

Klassevinnere rykker etter klubbmesterskapet opp en klasse. Ved delt første plassering etter reglene over har begge/alle krav 

på opprykk. Nye medlemmer uten etablert rating plasseres i den klasse styret tror er best. 

§5. Når et parti er avgjort, rapporteres resultatet til turneringslederen av den som har vunnet partiet, eller av hvit spiller ved 

remis. 

 

§6. Alle turneringer skal avvikles uten bruk av hengepartier. 

 

§7. Startkontingent for turneringene betales forskuddsvis til kassereren. 

 

 

--- ooo --- 

 


