
En etisk bukk 

Det er så lett å skjønne fristelsen. Vi har selv kjent på den. 50 millioner rett i lomma på forbundet. 

Det er nok å bruke pengene på. Endelig kan vi slutte å snu og vende på hver krone. Det eneste vi 

tilsynelatende trenger å gjøre, er å si ja til spill-lisensordningen. Det er nesten så det er for godt til å 

være sant. Og kanskje er det nettopp det. For selv om den innøvde, velpolerte, nøye planlagte 

retorikken fra sentrale sjakkprofiler med Kindred i ryggen vil ha dere til å tro at denne saken kun 

dreier om lisensmodellen og ja eller nei til 50 millioner, er det andre spørsmål man først må ta stilling 

til. 

Det første man må spørre seg, er om en upolitisk medlemsdrevet interesseorganisasjon med 

sjakkens fremme som formål skal påta seg å være betalt lobbyist for næringsinteresser. Skal vi 

kontraktfeste at våre tillitsvalgte skal være talerør for spillbransjen i fem år framover? Når det 

innstilles til et nytt sentralstyre i disse dager (et sentralstyre vi selv ikke stiller til gjenvalg i), må alle 

aktuelle kandidater gjennom en utsilingsprosess ingen tillitsvalgte tidligere har måttet forholde seg 

til. Kandidatene må ta stilling til hvorvidt de er villige til å være betalte lobbyister for spillbransjen og 

om de vil bruke fritiden sin på å være mikrofonstativ med ferdigsnekrede manus fra Kindreds 

kommunikasjonsavdeling.  

Hvilke verdier ønsker vi å formidle i sjakk-Norge? Vi satser stort på barn og unge, både via klubbene 

og skolesjakken. Hva slags signaler sender vi disse unge når vi selger våre standpunkt til 

høystbydende? Hva vil skolene tenke om oss? Hva vil foreldrene synes om at forbundets ansikter 

utad blir talspersoner for utenlandske spillselskaper? 

Som sjakkspillere forakter vi juks mer enn noe annet: «Det man duger til, skal vise seg i vunnet spill.» 

Det ligger i sjakkspillets rene natur at man ikke seiler under falskt flagg! 

Den etiske spagaten vi nå befinner oss i, gjør noe med oss. Når vi verdimessig er på kollisjonskurs 

med oss selv over tid, og for store deler av medlemsmassen vil dette være tilfelle, korrumperes vi. 

Fra første stund NSF kom i kontakt med denne saken, har den skapt splittelse. Den har vært som 

herskerringen smidd i flammene fra Dommedagsberget i Ringenes Herre. Den forfører oss og tar 

kontroll over oss slik at vi glemmer hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvem som er våre venner. 

La oss tilgi oss selv og hverandre for at vi lot oss blende av denne Saurons forbannelse. La oss føre 

ringen tilbake til Mordor, president Morten Lillestøl Madsen. La oss vise Norge at vi er et forbund 

som står rakrygget og nekter å selge sjela si. 

Alt det beste, 

Vibeke Ekeland Grønn 

Visepresident i Norges Sjakkforbund 

& Gerd Andersen 

Sentralstyremedlem 

(og vi har skrevet innlegget helt selv!) 


