
Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte 

Avholdt i OSS’ lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10:30.  

 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter  

Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret) og Carsten Jacobsen (Stavanger SKU). 

17 stemmeberettigete. 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Godkjent uten innsigelser. 

3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å 

underskrive referatet.  

Ordstyrer: Espen Andersen, Moss SKU 

Referenter: Jørund Greibrokk, Alta SKU og Lena Halvorsen, Tromsø SKU 

Underskrive referatet: Per Olsen, 1911U og Dag Danielsen, generalsekretær 

/Vålerenga USK 

Alle enstemmig godkjent. 

 

4. Årsberetning  

Årsmøtet hedrer Magnus Monsen Sandnes SKUs minne med 1min stillhet før 

gjennomgang av årsberetning. 

 

Samarbeid med andre: Espen Andersen (tidligere leder) redegjør for hvorfor det ikke 

ble avholdt landslagskamper i 2013.  

 

Hedersbevisninger: Styreleder Eirik Næss offentliggjør.  

Leif Kjøita, 1911U – hedersplakett 

Johannes Kvisla, 1911U – hedersplakett 

Per Blikra, Stavanger SKU - hedersplakett 

Tor Skaslien, Vålerenga USK - hedersplakett 

Jørund Greibrokk, Alta SKU - hedersplakett 

Hans-Henry Jacobsen Tromsø SK – hedersplakett 

 

Arild Øksnevad, Nittedal SKU – hedersmerke i gull 

Odd Helge Birkestrand Masfjorden SKU – hedersmerke i gull 

 

Årsmøtet hadde følgende kommentarer til årsberetningen for 2013: 

 

Organisasjon: Det er noen feil på klubbtilhørigheter mm. Styret retter opp i dette. Det 

er viktig at alle i styret er medlemmer i USF i framtiden. 

 



Medlemsoversikt: Det etterspørres tiltak for å gjøre noe med klubbene som står med 

0 medlemmer. Carsten Jacobsen redegjør for arbeidet med å rydde opp i USF sine 

medlemslister. Arbeidet pågår fremdeles. 

 

KM for skolelag: Det stilles spørsmål med om det bare er to kretser som arrangerer 

KM for skolelag. Ikke alle kretser har meldt inn KM til Sjakkontoret. 

 

Annen aktivitet: Det er enighet om at nedleggelsen av barnesjakk.no var riktig og 

viktig.  

 

Førsteraden: Det ble ytret ønske om at Førsteraden skal inneholde referater fra 

BGP/UGP. Det er arrangørenes ansvar å sende inn. 

 

Landslagssamlinger: Det etterspørres en deltakerliste, slik at man kan se hvem som 

faktisk kommer på disse. Listen blir laget, men sendes ikke ut til klubbene. Styreleder 

sier at dette skal gjøres fra nå.  

 

Sjakktuelt: Det etterspørres hva mål/ambisjoner er for denne siden. Oppdateringene 

kommer veldig ujevnt, og det oppleves ikke nyttig å bruke denne siden for å holde 

seg oppdatert på hva som skjer i sjakken i landet. Siden skal over på ny plattform, og 

dette er et omstendelig arbeid som man er avhengige av NSF for å få ferdigstilt. I 

mellomtiden vil det være en treghet i oppdateringene. Overordnet har det vært 

diskutert i begge forbundene hva hjemmesidene skal inneholde, og det er ikke 

konkludert foreløpig.  

 

Generelt om årsberetningen:  

Det ble uttalt ønske om bedre redegjøring for mål/ambisjoner for organisasjonen.  

Terminlisten oppleves pr. i dag ikke å være god nok. Arrangementer kommer 

samtidig, og spillere blir nødt til å velge. Dette må USF greie å forhindre i fremtiden.  

Kostnadene for å delta på mesterskap har gått veldig opp, med dyre hotellpriser m.m. 

Man mister utvilsomt noen på å arrangere turneringer på hoteller. Det ble ytret ønske 

om at USF hjelper arrangørene til å få til dette annerledes. 

Det står i reglement at deltakelse i NM forutsetter deltakelse i KM først. Dette 

praktiseres ikke overalt. Det påpekes at man godt kan endre reglement og lovene 

hvis det er ønskelig, men man bør ikke endre praksis før man endrer reglement eller 

lovene.  

 

Årsberetningen med framsatte merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

5. Regnskap med revisjonsberetning  

Styret redegjør for inntekter og utgifter, og svarer fortløpende på spørsmål. 

 



Balanseregnskapet: Varelageret man har i dag er lite og USF selger ikke materiell, 

med unntak av «Hvordan banke pappa i sjakk». I stedet er det gjort en avtale med 

Øystein Brekke, hvor klubbene kan kjøpe direkte fra han og få 10% avslag.  

 

Regnskap for Sjakk i skolen tas til orientering. 

 

Revisjonsberetningen leses opp og godkjennes enstemmig. 

 

Norsk sjakkfond: Enstemmig godkjent. 

USFs reisefordelingsfond: Enstemmig godkjent. 

Resultatregnskap: Enstemmig godkjent. 

Balanseregnskap: Enstemmig godkjent. 

 

6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent  

Ingen forslag til kontingentheving. 

 

Styret redegjorde for inntekts- og utgiftspostene i budsjettet, og svarte fortløpende på 

spørsmål fra årsmøtet. 

 

Justert budsjett 2014: Enstemmig vedtatt. 

Budsjett 2015: Enstemmig vedtatt. 

 

 

7. Innkomne forslag  

Styret har mottatt 3 forslag før fristen gikk ut (to måneder før årsmøtet).  

 

1 forslag fra Alta SKU:  

 

Forslag fra Alta Sjakklubb Ungdom (ASKU). 

  

Begge kjønn skal være representert på laget under nasjonale/regionale mesterskap i 

lagsjakk. 

  

Hovedmål: Jevnere kjønnsfordeling i voksensjakken, flere kvinnelige sjakklige 

forbilder. 

Delmål: Etablere incentivsystemer i ungdomsklubbene som vil understøtte at begge 

kjønn forblir og utvikler seg i klubbene.  

  

Utfordring: Frafall fra jentegruppen er betydelig høyere enn blant guttene når barna 

blir ungdommer og voksne. I de eldre barne-/ungdomsklassene er det i mange 

klubber få jenter. De fleste jentene har enten sluttet eller de innehar ikke tilstrekkelig 

spillestyrke til å konkurrere seg inn på laget som skal representere for klubben.  

  



Virkemiddel: Vi håper og tror at resten av sjakk Norge deler vår oppfatning av at en 

regelendring i lagkonkurransene kan være ett effektivt virkemiddel som stimulerer 

klubbene til å rekruttere samt ta vare på jentespillere. Vi tror at dette vil bidra til å løse 

utfordringen og på sikt oppnå hovedmålet skissert over. Regelendring vil innebære at 

begge kjønn skal være representert på laget i alle runder i lagkonkurranser. 

  

Argumentasjon:  

-          Vi mener en regelendringen vil gi klubbene ett ekstra incentiv for å beholde og 

utvikle flere jenter i sjakken. (Det er naturlig at dette starter som en generell regel i 

barne-/ungdomssjakken, før man kan forvente at dette kan implementeres som en 

regel i NSF sitt turneringsreglement).  

-          De fleste mener at “Lagturneringer” virker spesielt miljøbyggende. Vi har 

derfor spesielt tro på at jenter bør sikres deltakelse da dette er ett effektivt 

virkemiddel for jenter.  

-          Det er viktig at vi i Norge og kommer på banen med tiltak/virkemidler for å 

sikre at flere av jentene blir i sjakken. Vi, i Norge, er på de fleste andre områder langt 

fremme når det gjelder å arbeide for kjønnslikevekt. Vi mener en bedre 

kjønnslikevekt vil fremme sjakken generelt. 

-          Mange land har som krav at begge kjønn skal være representert når det 

arrangeres lagturneringer. Ikke ubetydelige sjakknasjoner som Russland, Hellas, 

England og Frankrike er eksempler til etterfølgelse (og sikkert mange andre). 

-          Deltakelsen av jenter/kvinner under landsturneringen 2013 (se tabellen 

under), dette er en indikasjon på noe. Er dette noe vi ønsker å konservere eller bør vi 

iverksette noen eksplisitte tiltak som virker rekrutterende? 

  

I Landsturneringen var det i 2013:      

0 kvinner av 71 spillere i Senior klassen                                  (0%) 

0 kvinner av 22 spillere i Eliteklassen                                      (0%) 

3 kvinner av 35 spillere i Mesterklassen                                 (9%) 

0 jenter av 20 spillere i Juniorklassen      (0%)  

3 jenter av 27 spillere i Kadettklassen                                     (11%)  

7 jenter av 37 spillere i Lilleputtklassen                                  (19%)  

16 jenter av 54 spillere i Miniputtklassen     (29%) 

 

1 kvinne av 39 spillere i Gruppe 1                                             (3%) 

3 kvinner av 63 spillere i Gruppe 2                                           (5%) 

2 kvinner av 53 spillere i Gruppe 3                                            (4%) 

3 kvinner av 32 spillere i Gruppe 4                                           (10%) 

4 kvinner av 35 spillere i Gruppe 5                                           (11%) 

 

Forslag til vedtak: 

 



Primært: 

1)      Reglementet til NM for Ungdomslag.  

Styret i USF sikrer at reglementet fra 2015 inneholder en regel om at alle lag i alle 

runder må ha representasjon av begge kjønn. 

2)      Reglementet til NM for Skolelag.  

Styret i USF sikrer at reglementet fra 2015 inneholder en regel om at alle lag i alle 

runder må ha representasjon av begge kjønn. 

  

Subsidiært: 

1)      Reglementet til NM for Ungdomslag.  

Styret i USF sikrer at reglementet fra 2015 inneholder en regel om at alle lag i alle 

runder må ha representasjon av begge kjønn. 

 

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslagene.  

Styret anbefaler: Styret anbefaler at det innføres krav i barneklassen i NM for 

Ungdomslag om at lagene må ha minst en spiller fra begge kjønn i minimum 

halvparten av rundene. 

 

Jørund Greibrokk redegjør for bakgrunnen til forslaget. 

Eirik Næss redegjør for styrets innstilling. De mener en slik regel vil ramme klubbene 

for hardt, og ønsker med sitt forslag å gi klubbene en litt mykere overgang. 

Avstemming: 

Primært: Forslaget trekkes, da dette ikke stemmer overens med de andre nordiske 

landene, og NM for skolelag er kvalifiserende for nordisk mesterskap for skolelag. 

Subsidiært: 3 stemte for. 

Styrets innstilling: Ingen stemte for. 

Vedtak: Ingen endringer. 

2 forslag fra Stavanger SKU: 

 

Forslag 1 fra Stavanger Sjakklubb Ungdom til USFs årsmøte 2014 

 

Forslag til endring i betenkningstid i NM i sjakk for ungdom og NM for jenter. 

 

Stavanger SKU foreslår at betenkningstiden i NM i sjakk for ungdom og NM i sjakk 

for jenter blir for endret for de to eldste klassene fra dagens 60 min på 40 trekk og 30 

min på resten av partiet til 90 min pluss 30 sek per trekk på hele partiet. 



 

Dagens tidskontroll er verken hurtigsjakk eller langsjakk men noe midt i mellom. 

FIDEs anbefalte betekningstid for langsjakk er minimum 90 min pluss 30 sek per 

trekk.  

Det er ingen langsjakkturneringer verken nasjonalt eller internasjonalt som lenger 

bruker den betekningstiden som i dag blir brukt i NM for ungdom og NM for jenter.  

Alle andre turneringer har tatt i bruk FIDE sine anbefalte tidskontroller for langsjakk. 

 

Landsturneringen innførte ny betekningstid i 2012 tilpasset de nye FIDE 

tidskontrollene og de digitale klokkene med blant annet 30 sek. tillegg per trekk.  

 

En annen fordel med denne betekningstiden er at alle spillerne må notere alle 

trekkene hele tiden. Dette vil gjøre det mye lettere for spillerne å holde orden på 

trekkene sine og vi slipper lange rekonstruksjoner etter 40 trekk med ofte stor 

usikkerhet knyttet til hvorvidt 40 trekk er foretatt.  I dag er det ikke sjelden med 

rekonstruksjoner på over 20 trekk hvor ingen av spillerne verken har notert eller 

streket trekkene. I slike tilfeller har dommerne en umulig oppgave og utfallet av 

rekonstruksjonene blir svært tilfeldig og det blir umulig å avgjøre om 40 trekks 

grensen har blitt passert.   Ny tidskontroll vil derfor gjøre arbeidet for dommerne mye 

lettere. I dag fungerer denne delen opp mot tidskontrollen i hovedsak svært dårlig. 

 

Ved å innføre en tidskontroll på 90min pluss 30 sek per trekk vil en også kunne 

unngå mange kontroversielle situasjoner som for eksempel situasjonen som oppsto 

på 1.bord i klasse B i nest siste runde i NM for ungdom i fjor. Slike situasjoner er 

svært uheldige og ødeleggende for flere enn bare de direkte involverte.  

 

I dag er plassering i NM for ungdom og NM for jenter avgjørende for deltagelse i 

internasjonale turneringer. De internasjonale turneringene følger FIDEs anbefalte 

betekningstider, derfor bør turneringene som skal kvalifisere til disse også gjøre det. 

 

De fleste spillerne i de eldste klassene i NM for ungdom og NM for jenter ønsker den 

foreslåtte tidskontrollen. I dag er det enkelte av våre beste ungdomsspillere i disse 

klassene som ikke deltar i NM for ungdom og NM for jenter nettopp pga. dagens 

tidskontroll.  

 

Stavanger SKU foreslår derfor at ny betekningstid blir prøvd ut som en pilot i NM for 

ungdom i 2014 for de to eldste klassene.  

 

Turneringen må da avvikles på 6 runder istedenfor som i dag syv runder. Fredagen 

kan gjennomføres med to runder med start av første runde ca. 16.00 med seedet 

rundeoppsett og 61 min per spiller for hele partiet. Fra og med andre runde og resten 

av turneringen blir det ny betenkningstid på 90 min pluss 30 sek per trekk. På lørdag 

og søndag blir det to runder per dag slik det er i de aller fleste norske GP turneringer. 

 



I de to eldste klassene vil antall deltagere være på et slikt nivå at seks runder vil 

være tilstrekkelig for å få et rettferdig resultat.  

 

Dersom denne piloten blir en suksess foreslår vi at dette blir gjennomført som en fast 

ordning fra og med 2015. 

 

Styrets innstilling: Styret anbefaler forslaget 

 

Petter Fossan redegjør for bakgrunnen til forslaget. 

 

Avstemming: 13 stemte for, og forslaget er dermed vedtatt. 

 

Forslag 2 fra Stavanger Sjakklubb Ungdom til USFs årsmøte 2014 

 

Forslag til endring av reglement for alle NM som arrangeres i regi av USF – regler for 

appellkomite 

 

Stavanger SKU foreslår at det inntas i alle NM reglementer bestemmelse om at det 

skal opprettes en appellkomite, inklusiv regler/ retningslinjer for størrelse på 

appellkomite og hvordan utvalg av medlemmer til appellkomite skal fastsettes. 

 

Stavanger SKU foreslår at USF etablerer et eget utvalg som får fullmakt til å 

utarbeide nærmere spesifikke retningslinjer og regler innen 30.06.2014 og at disse 

vedtas av styret i USF med virkning fra og med NMU i november 2014.  

 

Bakgrunnen for forslaget er at det har vært under ulike NM for forekommet 

tvistesaker og «i hui og hast» blitt etablert appellkomite som er mer eller mindre 

tilfeldig sammensatt. Dette er uheldig både for de involverte og for USF som sådan, 

arrangør og i videste forstand sjakkens renommé som sådan. 

 

Styrets innstilling: Styret anbefaler forslaget  

Petter Fossan redegjør for bakgrunnen for forslaget, og presiserer at det er ment  

 

Avstemming: 16 stemte for, og forslaget er dermed vedtatt. 

 

8. Valg  

Alle på valg ble valgt enstemmig. 

 

Forbundsstyret:  

Leder                             Eirik Næss                    Vålerenga  USK              1 år  
Styremedlem                   Elise Forså                        Tromsø SKU            ikke på valg 
Styremedlem                   Carsten  Beer Jacobsen    Stavanger SKU       ikke på valg 
Styremedlem                    Tone Namtvedt                  OSSU                     ikke på valg 



Styremedlem                   Johannes L. Kvisla           1911U                        2 år 
Styremedlem                    Line Jin Jørgensen           Stavanger SKU                   2 år 
Styremedlem                    Aina Marie Svendsen       Stavanger  SKU                  2 år 
  
Varamedlem 1                  Odd Birkestrand                Masfjorden SKU       1 år 
Varamedlem 2                  Nicolai Getz                      OSSU                        1 år 
Varamedlem 3                 Olga Dolzhykova  Oslo BSK                       1år   

 

Revisorer:  

Arne-Birger Lund Nordstrand SKU 
Henrik Wrangell OSS  
  
Vararevisorer: 
Øyvind Bentsen  Sarpsborg SK (ikke medlem av USF) 
Ole Kristian Førrisdal  Sarpsborg SK (ikke medlem av USF) 
 
  
Disiplinærutvalget: 
Gunnar Lie            Porsgrunn SK     Leder 
Torstein Bae          1911U                 Medlem 
Egil Arne Standal   Volda Ørsta SLU             Medlem 

 

Valgkomité: 

Espen Andersen Moss SKU  Leder 

Jørund Greibrokk Alta SKU      Medlem 

Lasse Ø. Løvik Stavanger SKU  Medlem 

USFs Reisefordelingsfond:  

Lena Halvorsen Tromsø SKU Leder 

Jørun Greibrokk  Alta SKU  Medlem 

 

 

 

Jørund Greibrokk       Per Olsen  

referent       sign 

 

 

Lena Halvorsen       Dag Danielsen 

referent       sign 


