
REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 
 
TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. 
STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. 
Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge Kongevold, Hans 
Olav Lahlum, Ole Valaker og generalsekretær Bjarke Kristensen. 
 
Sak 1. Konstituering av styret 
Hans Olav og  Tore fortsetter, henholdsvis som turneringssjef og kasserer. Hans-Inge 
fortsetter som sekretær. Bjørn Åge blir nestleder.  
 
Sak 2. Referater 
Referat fra forbundstyremøte nr 6/9899 den 24/3-99 
Er utvalget med Brekke og Lie fulgt opp? 
Referat fra forbundstyremøte nr 7/9899 den 19/5-99 
NM skal være åpent for alle som deltar i kretsmesterskapene i de to yngste klassene. 
Referat fra AU-møte nr. 1/9900 den 5/8-99  
Godkjent. 
Adresseliste over det nye sentralstyret i NSF.  
Noen oppdateringer foretatt. 
Disse referatene fra NSF ble gjennomgått: 
Referat fra sentralstyrets møte 5/9899 den 11/5-99.  
Referat fra sentralstyrets møte 6/9899 den 3/6-99.  
Referat fra sentralstyrets møte 1/9900 den 4/6-99.  
Referat fra EU-møte 7/9899 den 7/6-99. 
 
Sak 3. Oppnevning av personer til diverse utvalg 
3.1 Samarbeid med NSF 
Gunnar Lie og Teigum foreslås til sponsorutvalget bestående av Hugo Parr, Simen 
Agdestein og Jan Søyland. 
3.2 UK fortsetter som før med Lahlum, Bjarke Kristensen og Gullaksen. 
3.3 Jenteutvalget har ikke hatt noe nytt møte ennå. En avventer dette før eventuelle 
endringer. 
3.4 Sjakk og idrett 
Komiteen fortsetter sitt arbeid. 
 
Sak 4 USFs arbeid frem til neste kongress 
Bedre samarbeid mellom kretser og forbund ble sett på som en av måtene å øke aktiviteten 
og bedre registreringen av medlemmer. Å kontakte både krets og lokallag i en region er 
kanskje det som vil fungere best. Foreløpig sender vi brev til alle kretsene om et møte. 
Ideen fra Ofstad om en kadettklasse i seriesjakken ble også diskutert. 
 
Sak 5. Økonomi 
Førsteraden blir billigere fordi det blir et nummer mindre i år.  10% regelen opprettholdes.  
Budsjettet ble endret dagen før årsmøtet. 
 
5.2 NTG-støtte fra klubber 
Ole sitt brev til klubber og kretser ble fremlagt. 
 
Sak 6. Kontorrapport 



Sjakkforbundene har fått seg domenet www.sjakk.no og et område på en server som 
tilbyr flere muligheter.. På dette området har kontoret begynt å legge ut online-utgaven  av  
Presseervice; Sjakktuelt. Meningen er at dette skal utvikle seg til en portal eller hovedinngang 
for sjakk i Norge. Det jobbes med å legge ut håndbøker for begge forbund. Terminlister er 
allerede først ute på nettet. Mulighetene som er til å legge ut kule ting som forslagskasse og 
lignende, vil også bli utnyttet. 
 
Sak 7. Førsteraden  
Det første kombibladet er på vei ut. Styret mente at redaktøren for Førsteraden og Norsk 
Sjakkblad kan være samme person, dersom dette skulle være aktuelt. 
 
Sak 8. Turneringer 
NM for ungdom blir den første testen av det nye turneringsreglementet. Spilleprogram 
oversendes til godkjenning. Brattås ønsket i sin søknad å få en kobling mellom tildeling av 
Åpent Jr. NM og NM individuelt for ungdom. Det ble bestemt at Brattås får NM for ungdom 
automatisk, dersom det ikke er kommet inn andre søknader innen fristen. 
NM for juniorlag får en endring i reglementet: Et lag kan stille med to reserver. Reserver 
på førstelaget kan ikke på annetlaget. 
 
Sak 9. Eventuelt 
Felleskonferanse tas opp på NSFs neste styremøte. Vi prøver å få til nytt seminar. Ole og 
Espen følger opp.  
 
Sak 10. Neste møte  
Neste møte blir Onsdag 29 september på forbundskontoret 
 
Hans-Inge Kongevold 
(Sign) 



REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2 1999-2000 
TID Onsdag den 6. Oktober 1999 
TILSTEDE: 
Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge Kongevold, Ole Valaker, 
Per Ofstad, Hans Olav Lahlum og generalsekretær Bjarke Kristensen 
På tlf: Nils Petter Mikkelsen 
 
Sak 11  
 Kommentarer til referat fra  møte nr 1: 

 Jan Søyland skal ikke være i sponsorutvalget, men i utvalg for offentlig støtte. 
  Teksten om breddeutvalget, under punkt 3.2,  flyttes til punkt 4, der det var 

sørgelig tomt. 
 Generalsekretæren foretar disse forandringene i det endelige referatet. 

 Referat fra sentralstyremøte nr 1 NSF ble gjennomgått 
 
Sak 12. Oppnevning av personer til utvalg 
12.1  Jenteutvalget 

Per Blikra, Dag Lauvås og Sheila B Berntsen er i dette utvalget nå. Anne Jervan vil bli 
forespurt. Utvalget kan selv avgjøre om de ønsker å ha med en representant fra styret.. 
 

12.2  Utvalg for offentlig støtte:  
Jan Søyland ønsker hjelp til å  få oversikt over støtteordninger forskjellige steder i 
landet, både for USF og NSF.  Espen kan hjelper til med dette i november. Utkastet 
skal være klart ved nyttår. 
 

13 Profileringsprodukter.  
AU jobber videre både med denne saken, og vurdere både gibort-produkter og litt 
større ting. 

 
14 Førsteraden 

14.1 Vi har fått en søker som er interessert i en kombinasjon NSB/førsteraden og 
trykking. For øvrig er det 2-3 søknader på NSB. Vi må formidle en frist for søknader 
om stillingen i førsteraden. AU får fullmakt til å ordne dette. Ansettelse vil bli fra 
1.1.00, slik at en annen må ta seg av siste nummer av førsteraden i år. 
14.2 Førsteraden har blitt  billig fordi Ole har laget de to siste nummer gratis.  
14.3 Førsteraden vil kommer ut fire ganger i år. 

 
15 Økonomi 

Det har vært noen overskridelser på turneringsbudsjettet, det er uklart om vi vil klare å 
komme innenfor rammen her totalt. 
De politiske signalene er uklare angående statlig støtte, men det kan gå mot litt bedre 
tildeling. Muligens  kan det bli forandring på mulighetene for sivilarbeider også. 
Det ser ut som om det kan lønne seg å fjerne reskonto-føringen i regnskapet. 
USF sin bingovert har blitt steng, slik at denne inntekten ser ut til å bli borte. 

 
16  Kontorsaker 

Vi må begynne å tenke på en erstatning for vår sivilarbeider. En deltidshjelp til samme 
kostnad vil imidlertid ikke gi på langt nær den samme uttelling.  
Vi undersøker muligheten for nye lokaler før utgangen av året. 

 



16.3 Instruktørprosjektet 
 Vi starter prosjektet opp over nyttår, og legger fortsatt hovedtyngden på Oslo. 
 

16.4 Håndboken 
Denne vil komme i løsblad-system, som er billigere å vedlikeholde og som eventuelt 
også kan oppdateres på Internett. 

 
Sjakktuelt; dette går bra og siden er godt besøkt.  

 
17 Turneringsreglement. 

17.1 BGP 
Det ble bestemt at nåværende praksis med BGP-poeng i begynnerklasser  kommer inn 
i reglementet. En BGP/UGP turnering bør normalt innby til alle fire klasser. Den 
største endringen blir at den redusere poengskalaen utgår, slik at en alltid får 20 poeng 
for seier. Det ble også diskutert muligheter for et nytt navn på turneringene, men dette 
vil eventuelt skje senere. Hans Olav fikk fullmakt til å lage det nye reglementet. 
 
17.2  NM for ungdom år 2000 tildeles Brattås  
17.3 Reglementene 
Reglementene ble gjennomgått. Det ble enighet om at en skulle forsøke med et 
ungdoms-NM som var åpen for alle som deltok i KM, også de eldste klassene. Hans 
Olav fikk fullmakt til å gjøre disse ferdige også. 

 
18  Det jobbes videre med en felleskonferanse. 
 
19  Neste møte Torsdag 2. Desember kl 17:00 
 
 
Hans-Inge Kongevold 
(Sign) 



FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3 1999-2000 
 
TID:    Torsdag den 2. desember 1999 kl. 17.00 
STED:  Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. 
TIL STEDE:  Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-

Inge Kongevold, Ole Valaker og Hans Olav Lahlum  
På Tlf: Nils Petter Mikkelsen 

FORFALL:  Bjørn Åge Christensson, Øivind Boye Andersen, Gunnar Lie. 
 
Sak 20: REFERATER 

Referater som ble gjennomgått 
AU-møte 2/9900 den 16/9-99  
AU-møte 3/9900 den 25/10 
Forbundsstyremøte nr. 2 1999-2000 

 
Fra NSF: 
Referat fra sentralstyrets møte 2/99-00 den 4/9-99. 
AU-møte 1/99-00 den  26/10-99 
EU-møte 7/98-99 den 27/10-99. 
 Landslagsgruppa er nå igang.  
RU-møte 1/99-00 den 20/10-99 
 
Fra Samarbeidsutvalgene 
Sponsorutvalgets (SU) møte 2/9900 den 18/10-99 
SU-møte 3/9900 den 1/11-99 
SU-møte 4/9900 den 23.11-99 
UFOS-møte 1/9900 den 18/11-99 
 Ved å legge inn sosiale ting i 4-landskampen, kan vi få EU-støtte. 

 
Sak 21: ØKONOMI 

Utgiftene til representasjon   
Det ligger an til en overskridelse på 23.000 her.  Ellers er økonomien som 
forventet, med noe pluss på salg. 

Førsteraden 
 Her holder vi budsjettet takket være Oles (gratis)-innsats. 
Sponsorutvalget 
 Sponsorutvalget er i full arbeid. 
Medlemstallet 

Medlemstallet er svært lavt i forhold til tallet per 31.12.98, men en håper på at 
vi vil få en del registreringer på slutten av året, da vi mangler noen faste 
lokallag. 

  
Sak 22: ORIENTERING VED LEDER 

NM for Ungdom 
På ledermøte kom det inn blandede kommentarer til det nye reglementet for 
ungdom. Dette gjaldt alle klasser. Arrangementet ble bra gjennomført. 
Muligens var det mulig å fordele rundene på en annen måte , slik at 
programmet ikke ble så tett. 



 
NSF og idrettsforbundet 

Det ser ut som om NSF kan bli samarbeidspartner med idrettsforbundet fra 
1.1.00 Vi vil sjekke nøye om dette har noen negative utslag for oss. 

Annet 
Espen kontakter kretsene om 14 dager. 

  
Sak 23: KONTORSAKER 

Personale 
 Vi kan fortsatt få sivilarbeider, etter nytt vedtak i departementet. 

Torstein har gjort en god jobb, og vil slutte når perioden hans går ut i slutten av 
februar. 

Sjakktuelt 
Det kommer «hemmelige sider» på Internett for oss i styrene over nyttår, altså 
informasjon som blir lagt ut, og som bare er tilgjengelig for oss. 

Håndboken 
 Ny håndbok skal komme i januar. 

 
Sak 24: FØRSTERADEN 

Ole synes det ble for liten plass til å lage den siste førsteraden. Dette er for 
øvrig samme plass som det er lagt opp til fremmover.  

Ny redaktør 
Vi støtter innstillingen med 1. Brekke 2. Stein Kristian Bru  (Ole Vallaker har 
trukket søknaden) 

Fullmakt: AU får fullmakt til å sluttføre forhandlingene med Brekke. 
 
Sak 25: HEDERSDIPLOMER 
 Solveig Hagesæther og Dag Eliassen er tildelt disse.  

Hans Olav og Espen har laget en liste over flere som kan være aktuelle. 
  
Sak 26: TURNERINGER 

Kommende turneringer 
4-landskamp i Finland 
 Dette er i rute. 
Nordisk individuelt i Finland 
 OK 
Avsluttede turneringer 
NM for ungdom (Tatt før) 
VM i Spania 

I år 2000 må vi vurdere å bare sende spillere til VM, isteden for også til EM. 
 
Sak 27: EVENTUELT 

BGP-reglementet: 
 Hans-Olav lager et forslag til innstilling. 

  
Sak 28: NESTE MØTE 
 Lørdag 29 januar 2000 et sted i Oslo kl 10:30 
 Fellesmøte med NSF 
Referent: Hans-Inge Kongevold 



FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4 1999-2000 
 
TID:    Lørdag den 29. januar 2000 kl. 15:30 
STED:  Voksenåsen, Oslo. 
TIL STEDE: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, 

Nils Petter Mikkelsen, Hans-Inge Kongevold  
og Bjarke Kristensen 

FORFALL: Gunnar Lie, Øivind Boye Andersen, Hans Olav Lahlum og Ole 
Valaker. 

 
Sak 29 Referater 

Merknader til Forbundsstyremøte 3 ref: -Bjørn Åge, Boye og Gunnar Lie var ikke til stede. 
De andre referatene ble gjennomgått/tatt til etterretning. 

 
Sak 30 Økonomi 
 30.1 Det ble informert om støtte fra SUAK. 

30.2 Avtalen om ny redaktør for førsteraden og samkjøring med NSB har gått i orden med 
et bra resultat. Vi får sendt ut 6 blader i året for ca 70.000,- 

30.3 Medlemsoversikt per 31.12 viser 2.505 og det er fortsatt noen lokallag som mangler. 
Dermed får vi en økning i medlemstallet for 1999. 

30.4 Økonomien ble gjennomgått. Det ser nå ut som vi greier å holde oss innenfor 
budsjettet.  

Tore ønsket også en oversikt i forhold til budsjettet, på de tall som ble fremlagt, noe som 
muligens krevde et nytt regnskapsprogram. En slik omlegging vil eventuelt måtte bli etter 
denne regnskapsperioden. 
 

Sak 31 Kontorrapport 
 Torstein slutter 6. Februar. Bjarke ordner en passene gave.  

Registreringsskjema og andre skjema som skal sendes inn, vil bli gjort tilgjengelig på 
Internett når alt er ferdig.  
Innsending av registreringsskjema direkte til sjakkontoret, isteden for gjennom kretsen, er 
det ikke laget noen rutine for ennå, fordi det er uklart om dette vil medføre ekstra arbeid for 
kontoret. 

 
Sak 32 Visjoner om fremtiden 

Espen satte opp punkter som vi må vurdere når økonomien for kommende år skal 
planlegges:  
-Profil produkter f.eks kr 25.000 
Ved forhåndsbestilling fra klubber og kretser og planlegging, kan dette gjøres slik at det 
ikke trenger å belaste vår likviditeten. 
-Skolesatsning 
Sende info om sjakk og instruksjonsmateriell til skolene. Dette skal følges opp med aktuelle 
klubber i området. 
-«Osloprosjektet»ut til Trondhjem og Bergen 

 Pris 5000-6000 kroner for å sette dette igang.  
-Vi har også behov for å trykke opp mer av det gamle og lage nytt instruktørmateriellet.  
- Et lotteri år 2001/2002 

 
Sak 33 Turneringer 
 Espen reiser til jente-NM 



Sjakkleir under landsturneringen i Asker er avhengig av at en klarer å skaffe 
overnattingsmuligheter. (Skoler kan ikke benyttes på grunn av brannvedtekter.) 

 
Sak 34 
Valgkomiteen må opplyse om hva det innebærer å være medlem i sentralstyret, slik at de som blir 
valgt er klar over hva som forventes med hensyn til oppmøte på styremøter og lignende. 
 
Sak 35 
Neste møte: Torsdag 6. April kl 17:00 på sjakkontoret  
 
31.1.00 Hans-Inge Kongevold  



Fra: Hans-Inge Kongevold [ikongevo@online.no] 
Sendt: 17. mai 2000 23:17 
Til: Bjarke Kristensen 
Emne: Referat 
Referat Forbundsstyremøte USF nr 5 99/00  torsdag den 6.4.2000 
Hvor: Frennings vei 3 
Hvem: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans Olav Lahlum, Hans-Inge Kongevold, 
Bjarke Kristensen 
Ikke tilstede: Gunnar Lie og Ole Vallaker 
Møteleder: Espen 
Referent: Hans-Inge 
  
    Ansvar Frist 
Sak 36: Referater     
  Forbundsstyremøte 4/99-00 

AU-møte 8/99-00   
Møte i Jenteutvalget 1/99-00 
Møte i Jenteutvalget 2/99-00 
Fra NSF: 
AU-møte 3/99-00 
Sentralstyremøte 5/99-00. 

    

Oppsummering Referata fra forrige forbundsstyremøte ble godkjent. De andre referatene ble 
gjennomgått og tatt til etterretning. Det ble bemerket at det var positivt at 
Jenteutvalget hadde kommet i gang med møter. 

    

Sak 37: Diverse initiativ v/ leder     
  Medlemstall per 31/12-1999: 

Det viser seg at det bare er Oslo som står for fremgangen i 1999, 
men de andre kretsene har gått tilbake.. 

    

  Medlemsverving, profileringsprodukter, skolesatsning: 
SFO (Skolefritidsordningen) har ofte midler til å kjøpe inn 
sjakkbrett, men flaskehalsen er nok instruktører 
Profileringsprodukter er utredet, men må tas når økonomien tillater 
dette. 

    

  Flaksmidler: 
Vi  har fått midler tilsvarende mer enn ½ av det vi får i grunnstøtte. 
Vi har kurs i august for ledere, hvor bruk av flaksmidler kan bli 
tema. 

    

Sak 38: Økonomi      
  
  
Generalsekretær 

Støtte fra BFD: 
Vi har fått ca 70.000 mer enn ventet fra BFD. Vi har fått 32 000 i Bli 
med midler. Vi har også fått 40.000 i støtte til Estland-tur for 20 
personer. 
Regnskap frem til 29/2: 
Vi har en overskridelse på turnerings-representasjon, men totalt 
ligger vi ligger ca 50.000 over  forventet. Vi har flyttet noe av 
det vi har stående over på bedre forrentet konto. Vi undersøker om 
egenandeler kan gjøres om til skattefri gave til USF 
NTG:  AU følger opp denne saken. 
 
I fremtidige budsjett må vi legge vekt på tiltak som bidrar til økt 
rekruttering, og dermed bedre økonomi. 

    



Sak 39: Kontorsaker     
Generalsekretær Kontorlokaler      % 

Håndboken: Styret var positiv til den nye utgaven av håndboken 
Sivilarbeider: Vi bør pusse opp 2. Etg slik at de blir mer attraktivt for 
en sivilarbeider. Bjarke følger opp saken om sivilarbeider videre. 
førsteraden: Den første utgaven med den nye redaktøren er kommet 
ut. 
Barne- og Ungdomsting i LNU: 

Vi var på dette møte, og Torstein Bae ble valgt inn i styret. 
Nordisk sjakkforbund: 

Det skal nedsettes en komité i nordisk sjakkforbund, som skal 
bestemme over nordisk skolesjakk. Vi kontakter NSF med tanke på å 
få denne plassen i komiteen 

    

Sak 40: Turneringer     
  BGP/UGP: Premiene for BGP vil bli delt ut under NM for skolelag.  

EM for juniorlag: Tidspunktet gjør at det sannsynligvis vil bli 
vanskelig å få deltakere her. 

    

  NM for jenter går til Masfjorden.      
Sak 41: Reglementer      
  Det er en høringsrunde på gang om endringer i reglementene. Vi 

vurderer å ta opp prinsippene i de nye reglementene på årsmøtet. 
  

    

Sak 42 Eventuelt     
  Vi sender ut informasjon om tur til Estland. 

Øystein Yggeseth vil fremme forslag på kongressen om at antall 
runder i MP og LP under landsturneringen reduseres fra 11 til 9. Vi 
støtter dette forslaget. 

    

Sak 43 Neste møte     
  Onsdag 24. Mai kl 17:00 i Frennings vei.     
  


