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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte 1 2018/19 – onsdag 27.6.18 på Sjakkontoret 

 

Tilstede: Johannes Kvisla (Skype), Elise Forså, Lasse Løvik (telf), Morten L Madsen (NSF, telf), Maud 

Rødsmoen, Sigurd Kjelsbøl Huse (vara, telf), Marte B Kyrkjebø (vara, Skype) og Geir Nesheim, 

generalsekretær/ referent 

Deltok ikke: Alise Haukens  

Forfall: Joachim B. Nilsen, Eyvind Larre 

 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 1 Konstituering 

Styreleder:   Johannes L Kvisla 

Nestleder:   Elise Forså 

Kasserer:   Joachim B Nilsen 

Turneringsleder/leder UK: Lasse Løvik 

Leder Jenteutvalget:  Eyvind Larre 

Styremedlemmer:  Alise Haukenes 

    Maud Rødsmoen 

Varamedlemmer:  Sigurd Kjelsbøl Huse 

    Marte B Kyrkjebø 

                                                         Erle Marki Hansen 

 

Sak 2 Referater 

Referater fra styremøtene 11.3.18 og 19.3.18: ble godkjent. 

 

Sak 3 Rapporter  

Sak 3.1 Regnskap per 31.5.18: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. USF ligger an til å få et 

driftsresultat i tråd med revidert budsjett vedtatt på årsmøtet i april. Styret tok orienteringen til 

etterretning.  

3.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte at medlemsinngangen (3.137 medlemmer 

per 25.6.18) var - 10% lavere enn på samme tid i fjor. USF venter fremdeles på at noen større klubber 

skal melde inn medlemmer. En gledelig nyhet var flere nye lokallag, og dessuten vekst på + 67% i 

Trøndelag etter Sjakk5ern der i siste skoleår. Styret tok orienteringen til etterretning.  

3.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Driften ved Sjakkontoret er inne i en 

ordinært hektisk fase på forsommeren. De nye medarbeiderne har kommet godt i gang. Arbeidet 

med GDPR går som planlagt. Styret tok orienteringen til etterretning. 
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3.4 SkoleSjakken, Sjakk5ern og Yes2Chess: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Bevilgingen på 5 

mkr fra Sparebankstiftelsen i mars har gitt ny vind i seilene for SkoleSjakken. Med nyansettelser og 

ambisiøst program høsten 2018 går prosjektet videre for fullt. Sjakk5ern lanseres i 4 fylker 

kommende skoleår, og Y2C – nettkamper mellom skoler – lanseres i et pilotprosjekt i Møre & 

Romsdal til høsten etter svensk modell. Styret tok orienteringen til etterretning.  

3.5 Jenteutvalget: Eivind Larre hadde utarbeidet en rapport med bl.a. program for utvalgets arbeid 

for kommende periode. Styret oppfordret Jenteutvalget til å ha et arrangement tidlig under 

Landsturneringen. Mange jenter var nye der og da, og ville erfaringsmessig ha glede av å bli kjent 

med andre jenter tidlig i uken. For øvrig ble rapporten tatt til etterretning.   

3.6 USF-akademiet: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. 3. samling i Stavanger under Norway 

Chess, med FIDE-trenerkurs som hovedinnslag, gikk fint, med fullt fremmøte.  Påmeldingen til OL-

turen i september/oktober var god, med ett forfall men 10 påmeldte og en ikke mottatt. Styret 

uttrykte tilfredshet med utviklingen for USF-Akademiet. 

Sak 4 Turneringer og Arrangementer 

4.1 Søknader: Styret godkjente 2 søknader fra Konnerud SKU for NM Ungdomslag og NM Skolelag 

2019. Det var ikke andre søkere. I tildelingsbrevene vil det bli markert at arrangøren må komme med 

tilbud om billig innkvartering for begge mesterskap. 

4.2 Rapporter 

4.2.1 NM Ungdomslag, Alta: Jørund Greibrokk hadde skrevet en rapport fra mesterskapet som ble 

avholdt medio juni. Arrangementet gikk etter planen og var teknisk vellykket, men deltagelsen var 

meget lav. Eksamensperiode ble angitt som en hovedårsak til dette. Styret tok rapporten til 

etterretning. 

4.2.2 EM og VM Ungdom/Jr-VM: Lasse orienterte. Det meste hadde gått bra, men kravet om 

deltagelse på Landslagssamlingen hadde ført til at noen ikke kom med, og det hadde kommet klager i 

den forbindelse. Se under for klagebehandling og justering av regime uttak/LLS. 

4.3 Samlinger 

4.3.1 Landslagssamlingene: Styret ble orientert om en vellykket LLS samling på NTG i april, med god 

oppslutning. Dette markerte et betydelig løft ifht de senere samlinger. Styret diskuterte hvorvidt LLS 

bør legges andre steder enn til NTG, uten at det ble trukket noen konklusjon. Saken må også ses i lys 

av de kommende regionsamlingene (se neste pkt).  

4.3.2 Lansering av Regionsamlinger: Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette. Det legges 

opp til at USF arrangerer 6 regionsamlinger 2 ganger i året. USF sentralt vil være økonomisk og faglig 

ansvarlig. Det engasjeres lokale klubber til å forestå samlingene. Klubbene vil bli godtgjort etter en 

egen tariff. Styret ga uttrykk for stor tilfredshet med dette opplegget, og godkjente lanseringen, som 

vil skje ila uke 26.  

Sak 5 Forslag 

5.1 NM Ungdomslag – forslag fra Pål Svendsen, Bærum: Svendsen hadde sendt inn et forslag med en 

ordning med regionale for-runder og så en finale. Styret diskuterte forslaget, men kom til at dette 

neppe ville fungere bedre enn dagens ordning. Bla. fryktet man utfordringer med 

terminlisteinnplassering, og lite attraktive lokale turneringer for mange. Lasse svarer Svendsen på 

vegne av styret.  

Sak 6 Prosjekter og Utredninger 

6.1 BGP: Johannes Kvisla orienterte om at utvalget består av han selv som leder, og dessuten 
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Kristoffer Gressli, Erle M Hansen og Anniken Vestby. Arbeidet vil starte opp til høsten, i forkant av 

BGP-sesongen «kalenderår 2019». Styret tok orienteringen til etterretning.  

6.2 Delegasjonslederrollen: Styret nedsatte et utvalg med Geir, Maud og Sigurd, som ville se på 

dette. Hans Henry Jacobsen og Carsten Beer Jacobsen vil bli konsultert. Gruppen skal komme tilbake 

med en oppdatert instruks for DL-rollen, og også se på trenerrollen og spilleravtalen.  

6.3 Klager – innføring av standardskjema: Geir viste til utsendt notat med forslag til standard skjema 

for klager. Skjemaet vil også bli foreslått for NSFs Sentralstyre, og være felles for USF og NSF, og ligge 

på sjakk.no for nedlasting. Begrunnelsen er at det er mange klager. Et skjema vil kunne understøtte 

dette, og også bidra til at man får tatt vare på klagehistorikk på en bedre måte enn før. Styret 

godkjente innføring av skjemaet i USF. Sjakkontoret vil se på relevante GDPS aspekter.  

6.4 Inndeling i aldersbestemte klasser inder landsturneringen: Johannes hadde fremmet ideen om å 

utrede dette, og Sentralstyret i NSF hadde bedt USF om å gjennomføre utredningen. Per Olsen vil bli 

bedt om delta i arbeidet. Geir og Johannes samarbeider med Per om oppstart.  

Sak 7 Eventuelt 

7.1 Turneringsspill og skolefri: Styret vedtok å nedsette et utvalg som skulle se på problemstillingen 

og komme tilbake med forslag til tiltak. Eyvind Larre vil bli bedt om å lede utvalget, mens Hanne 

Evensen på Sjakkontoret og Jon Andersson vil bli bedt om å delta.  

7.2 NSFs Kvinnerkrutteringsprosjekt: Geir viste til utsendt notat og redegjorde for dette prosjektet. 

Det vil bli avholdt en konferanse til høsten, antagelig under NM for Ungdom, for å belyse temaet og 

informere om de konkrete planene for arbeidet fremover. NSF ber USF om å delta sammen med NSF 

i dette arbeidet. Styret var positive til dette, og jenteutvalgets leder Eyvind Larre og Marte Kyrkejbø 

vil bli engasjert her videre fremover.  

7.3 Møteplan 2018/19 

Styret godkjente forslaget om 3 møter i resten av perioden: 5/9-18, 10/11-18 og 3/3-19. I tillegg vil 

det bli et møte i januar, med påfølgende middag. Sjakkontoret setter opp en doodle-

spørreundersøkelse for dette.   

 


