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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr 2 i perioden 2018/19 – onsdag 12.9.18 på Sjakkontoret, kl 17-19 

 

Tilstede: Johannes Kvisla, Eyvind Larre, Elise Forså (Skype), Maud Rødsmoen (Skype), Alise Haukens 

(Skype), Morten L Madsen (NSF), og Geir Nesheim, generalsekretær/ referent 

Forfall: Joachim B. Nilsen, Lasse Løvik   

Varaene var kalt inn, men kunne av ulike grunner dessverre ikke delta 

 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 8 Referater 

Sak 8.1 Referater fra styremøte 27.6.18: ble godkjent. 

Sak 8.2 Referatet fra Årsmøtet 29.4.18: Ble kort gjennomgått. Vil bli offentliggjort på Sjakk.no med 

det første.  

Sak 9 Rapporter  

Sak 9.1 Regnskap per 31.8.18: 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.  

Sak 9.1.1 Frifond 2018, 1. tildeling: Geir viste til notat om Frifond 2018. USF har fått ca. 1,1 mill kr til 

fordeling, omtrent som årets før. Pengene utbetales til lokallagene i to omganger: i september (581 

tkr) og i november (452 tkr). Styret godkjente administrasjonens forslag til tildeling, 1. omgang.   

9.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte at medlemsinngangen per 10.9.18 er - 15% 

lavere enn på samme tid i fjor. Styret diskuterte mulige tiltak og ytterligere analyser. Det var enighet 

om å la medlemsutviklingen bli et tema på kommende Lederkonferanse. Sjakkontoret vil følge opp 

dette.  

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

ordinært hektisk fase. De nye medarbeiderne innen marked/kommunikasjon og SkoleSjakken har 

kommet godt i gang. Marianne Van Droppelaar (36) er ansatt som adm.sekr USF i en 80% stilling, og 

vil etterhvert ta over for Magne Pedersen, som slutter ved årsskiftet ved fylte 67 år.  

9.4 SkoleSjakken, Sjakk5ern og Yes2Chess: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Prosjektet er 

inne i en fase med kursavvikling rundt om i landet. Ca 100 lærere fra vel 60 skoler er hittil påmeldt. 

Andre viktige aktiviteter er ny logistikk/materiell-prosess, samt oppstart Y2C og Sjakk5ern 2018/19. 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

9.5 Jenteutvalget: Eyvind Larre orienterte fra utvalgets arbeid. I perioden fremover vil utvalget også 

jobbe sammen med NSF om den kommende kvinne- og jenterekrutteringskonferansen. Styret tok 

rapporten til etterretning. 
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9.6 USF-akademiet: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. 4. samling er lagt til OL i Batumi.   

Påmeldingen til OL-turen i september/oktober var tilfredsstillende, med 8 av 12 kandidater som 

deltakere. Geir Nesheim og Erlend Kyrkjebø blir reiseledere ved denne anledning.  

Sak 10 Turneringer og Arrangementer 

10.1 EM Ungdom Latvia: 26 spillere deltok. Resultatene var som normalt eller litt bedre enn 

vanlig i EM Ungdom, ved at like mange vant rating som tapte rating ila turneringen. Styret 

diskuterte oppfølging av reaksjoner på visse mediaoppslag i etterkant av EM – dette vil bli 

fulgt opp av administrasjonen. 

10.2 Jr-VM Tyrkia: 5 norske deltakere (3 jenter). Litt problemer ifbm ankomst – Sjakkontoret 

følger opp. Gode resultater av de norske (GM Johan S Christiansen kjempet lenge om 

medalje, og ble til slutt nr 7). 

10.3 VM Ungdom Hellas: Spilles 19-31/10 

10.4 NM Ungdom Haugesund: Arrangør er Sevland SK. USF avholder sin årlige 

Lederkonferanse søndag 11.11 kl 9:30-11:30, og forbundsstyremøte lørdag 10.11 kl 18:30. 

Styret godkjente et forslag fra Geir om program for Lederkonferansen. Konferansen om 

Kvinne- og jenterekruttering vil bli flyttet til mars 2019. Vibeke Ekeland Grønn, Eyvind Larre 

og Geir Nesheim jobber med dette.  

10.5 Kadettlandskamp 14-16/12 NTG Bærum: 4 land: Norge, Sverige, Danmark, Island. 12 

spillere i åpen klasse og 4 jentespillere. Hurtigsjakk 15+10. Blir antagelig 12 partier per spiller 

ila landskampene. Invitasjon planlegges utsendt i uke 37-38. 

10.6 Regionsamlingene 26-28/10: Det ble 4 samlinger i høst (NTG Bærum, Bergen, 

Trondheim, Hamer). Det ble avholdt info-møte med representanter for de lokale 

arrangørene 10/9. Invitasjoner ble utsendt i uke 37. 

10.7 Landslagssamlingen 23-25/11: Uttak må foretas ila kort tid. 

Sak 11 Reglementsendringer 

Det er behov for fortgang i arbeidet med å implementere de ulike reglementsendringer vedtatt den 

senere tid. Geir orienterte om at Per Lea nå arbeidet noen dager i uken på Sjakkontoret, bl.a. med 

slike oppgaver. Johannes og Geir orienterte om betekningstiden for NM Jenter over nyttår. Denne er 

nå avklart og meddelt arrangøren.  

Sak 12 Prosjekter og Utredninger 

12.1 BGP: Johannes Kvisla orienterte fra utvalget som består av han selv som leder, og dessuten 

Kristoffer Gressli, Erle M Hansen og Anniken Vestby. Arbeidet starter nå opp, i forkant av BGP-

sesongen «kalenderår 2019». Han Inge Kongevold vil bli involvert. Styret tok orienteringen til 

etterretning.  

12.2 Delegasjonslederrollen: Styret har nedsatt et utvalg med Geir, Maud og Sigurd, som ville se på 

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

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

og VM Ungdom vil delegasjonslederne bli bedt om å komme med erfaringsrapporter.  

12.3 Inndeling i aldersbestemte klasser inder landsturneringen: Per Olsen leder dette arbeidet, 

sammen en gruppe under konstituering. Geir og Johannes samarbeider med Per om oppstart.  

12.4 Turneringsspill og skolefri: Styret har vedtatt å nedsette et utvalg som skal se på 
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problemstillingen og komme tilbake med forslag til tiltak. Eyvind Larre leder utvalget, mens Hanne 

Evensen på Sjakkontoret og Jon Andersson vil delta. Det vil bli gitt en oppdatering under 

Lederkonferansen i Haugesund. 

12.5 NSFs Kvinnerekrutteringsprosjekt: NSF og USF vil samarbeide om det videre arbeidet her. Det vil 

bli avholdt en konferanse (i mars 2019) for å belyse temaet og informere om de konkrete planene for 

arbeidet fremover. Styret var positive til dette. Jenteutvalgets leder Eyvind Larre og Marte Kyrkjebø 

vil bli engasjert her videre fremover, i tillegg til Geir og dessuten Vibeke Ekeland Grønn fra NSF.  

Sak 13 Eventuelt 

13.1 Neste styremøte: lørdag 10.11.18 kl 18:30-20:30 under NM Ungdom i Haugesund.  

 

 

 


