Referat fra Jenteutvalgets møte 9. oktober 2001, 17:00.
Tilstede: per telefon: Per Blikra og Anne Jervan. På kontoret: Dag Lauvås og Sheila Berntsen.

1. Jenteutvalgets sammensetning
Det er naturlig at utvalgets medlemmer fornyes etter hvert. For å finne personer som kan være
med i en mulig utvidelse eller som erstattere er det naturlig å se på de aktive miljøene i dag.
Hanstad
Vandaskog
Sevland
Sørum

Foreldre til Karianne
Uri
Sissel Bårsen (før Haringstad)
Schmidt, Holen

Sheila tar kontakt med disse og spør om de er interessert.

2. Stipend til best plasserte jenter i de fire ulike BGP-klassene
Sjakkontoret har med dette fått en bekreftelse på at vi ønsker å dele ut fire stipender også i år.
Dere må annonsere det så fort som mulig!

3. Målsetting: 5% jenter i USF
Jenteutvalget har fått en forespørsel fra styret om hvordan man kan øke jenteandelen til fem
prosent. Først vil vi uttrykke forbauselse over at den faktisk ikke er over fem prosent i dag.
Jenteutvalget kom med følgende forslag til hvordan man kan øke mengden jenter i USF.
¾ Lokallag kan premieres med for eksempel en gratis undervisningspakke hvis de klarer å
melde inn for eksempel fem nye jenter.
¾ Vi tror at jente-NM er en viktig sosial faktor for å beholde jentene.
¾ Det kan være at flere jentetuneringer i året a la jente-NM gir flere jenter anledning til å
delta i det sosiale jentemiljøet og at man bedre holder ved like de sosiale båndene fra
jente-NM. Da bør man også tenke strategisk på den geografiske plasseringen av en slik
turnering i forhold til jente-NM¾ Vi ønsker oss flere jentesamlinger.
o Slik som de er i dag med vekt på teoretisk trening.
o Med en jenteturnering på lørdag og en åpen BGP turnering på søndag.
¾ Vi synes også at en målsetning som er basert på en prosentandel er for avhengig av antall
gutter, og foreslår at målsetningen i stedet angir antall jentemedlemmer. (Avhengig av
hva den er i dag, for eksempel en økning på 100jenter, eller 300 jenter totalt).

4. Jentesamling på NTG
Vi stiller oss positive til et kurs for jenter på NTG 2-3. mars 2002.
Utvalgets medlemmer hadde flere tanker omkring leiren:
¾
¾
¾

¾
¾

Hva skal helgen inneholde?
o Lagkamp mot NTG
o Trening sammen med andre deltagere
Hva skal jentene få i støtte?
o Reisestøtte og opphold
Hvem skal delta
o Man kan annonsere og se hvem som melder seg
o Hvis kurset har en hovedvekt på undervisning bør man vel gi et tilbud kun til de
beste.
o man kan sende en direkte invitasjon til 20-30 jenter
Hvor mange skal delta?
o Vi tror en eliteleir vil samle 10-20 jenter
Hvem skal være instruktør?
o Kanskje noen fra NTG, som Torbjørn Ringdal Hansen.
o Hva med et kvinnelig forbilde som Pia Cramling.

5. Jentesamlinger
Vi vil gjerne at det skal arrangeres flere jentesamlinger.
Etter at vi hadde dette møtet har Modum v/Brekke meldt interesse for en leir i jula.
Andre områder vi syntes ser interessante ut er Trondheim, Kampen og Hanstad. En i utvalget har
merket seg at Sissel Bårsen, tidligere Haringstad, er blitt aktiv igjen, og vi vil se om hun har et
apparat som kan arrangere en slik turnering.
Vi tenker oss en leir i april/mai.
Slike leire kan få en støtte på opp till 1.500,- og vi foretrekker heller mindre samlinger enn store
der deltagerne må reise langt for å delta.
Sheila tar kontakt med aktuelle miljøer.
Vi håper kontoret har plass til å annonsere at vi støtter slike leire i løperseddelen.

6. Forandring på jentelandskamp

Etter å ha vært litt involvert i jentelandskampen, fikk Sheila noen ideer som ble drøftet i
jenteutvalget. Vi håper USF v/styret kan se på forslaget, eventuelt bearbeide det og ta det opp
med de øvrige landene. Hvis dette er en suksess, kan det støtte opp om forbundets ønske om å
øke jenteandelen.
Forslag A
Kort:
Vi vil ha med flere land (for eksempel fra rundt Østersjøen), og kun spille med firemannslag.
Hvert land kan stille med så mange lag de ønsker, men vertslandet dekker kun opphold for ett lag.
Man skal spille flere partier (hvilket medfører kortere betenkningstid).
Vi er litt usikker på om man skal styre alderssammensetningen på laget, men man kan for
eksempel tenke seg to under 20, én under 16 og én under 12. Uten en styrt alderssammensetning,
risikerer man at de yngste jentene ikke får være med på noe lag.
Utvalget er delt i synet på om jentelandskampen skal arrangeres sammen med den åpne
firelandskampen. Det blir mindre fokus på jentene siden den åpne landskampen sannsynligvis
representerer bedre partier. Samtidig blir det mer fokus på det sosiale – på godt og vondt.

Fordeler
¾ Vi kan få flere land med som nå ikke har råd/er invitert.
¾ Det er billigere for et land å sende kun 4 jenter, imens to lag kun betyr to flere jenter enn i
dag.
¾ De land som ønsker å satse på jentene kan bruke turneringen for å heve styrken på jentene
sine.
¾ Man blir ikke like sårbare ovenfor situasjoner som at Danmark ikke gidder å stille lag.
¾ Flere land opplever at de har flere jenter som er aktuelle til de to øverste bordene (som for
eksempel Norge til neste år), og kun to av dem får spille. De er i en alder hvor vi mister
mange jenter, og et slikt arrangement kan spore til videre spill.
¾ Hvis noen land faktisk ønsker å stille med flere enn ett lag, kan det de betaler være med på å
dekke inn arrangørens utgifter på de andre landene.
Ulemper
¾ Vi bryter en tradisjon – landskampene har vært en historisk suksess.
¾ Det vil kreve krefter å få i gang et slikt arrangement.
¾ Hvis interessen blir riktig stor, kan det bli en belastning for vertslandet - både økonomisk og
organisatorisk.
¾ Siden turneringen vil involvere land som ikke deltar i den åpne landskampen, kan det bli
uenighet med hvem som skal arrangere den.
Forslag B
Landene som deltar nå kan stille med mer enn ett lag.

Forslag C
Vi savner en nordisk turnering for de voksne/halvvoksne jentene. Vi tenker oss dette som en
individuell turnering som muligens kan utvidet med Østensjølandene. Dette savnet er selvsagt
blir større etter at soneturneringene forsvant.

7. Annet
Siden støttebeløpene våre sakte har steget, snakket vi om å støtte jente-NM med kr. 2-3000.

