Jenteuvalgsmøte torsdag 24. april 2003
Tilstede på sjakkontoret: Silje Bjerke, Torbjørn Ringdal Hansen, Sheila Berntsen
Tilstede per telefon: Ann Margaret Sivertsen, Per Blikra
Inget fravær
Søknader i forbindelse med jentelandskampen
USF
Utvalget avslår søknaden fra USF om kr. 10.000 i forbindelse med arrangementet av
jentelandskampen i påsken. Vi har stor tro på verdien av selve arrangementet, og vi har
hørt fra flere fornøyde jenter som deltok. Men, en støtte fra jenteutvalget til USF er
nærmest som en intern overføring av penger som gjør at regnskapet ser bedre ut. Og
selv om vi har en god del penger, ville en slik støtte dreid seg om en anseelig
prosentandel av våre penger. Vi ønsker å støtte arrangementer som gjør jenter og sjakk
mer synlig og som aktiviserer flere jenter lokalt. Ingen av jentene vil gavne direkte at vi
støtter landskampen. Vi snakket om å gi alle deltagerne en reisestøtte i stedet, men fant
ut at egenandelen ikke var skremmende stor og alt alle betalte det samme uansett
reiseavstand og at de burde få støtte fra sine klubber og kretser.
Masfjorden
Jenteutvalget avslår søknaden fra Masfjorden om reisestøtte til deltagerne i
jentelandskampen. Vi synes det er vanskelig å støtte én av deltagerne uten å støtte de
andre. Vi håper at de lokale klubbene og kretsene vil støtte sine deltagere slik at alle
deltagerne har fått litt støtte.
Stipend for god innsats
Hvert år deler jenteutvalget ut to stipend på kr.1000 som vi gir etter søknad der klubb
eller krets begrunner hvorfor en jente fortjener et stipend. Stipendet deles ut under
Landsturneringen med begrunnelse og diplom og penger.
Vi har ikke mottatt en eneste søknad, men vi har heller ikke annonsert stipendene i år.
Vi må derfor gjøre en ekstrainnsats for å gjøre folk oppmerksomme på stipendene.
Fristen utsettes til 15. juni
Vi annonserer i Førsteraden og løperseddelen.
Sheila skal sette inn en tekst om det i nyhetsgruppene/gjesteboka til Tromsø og Hauge.
Leir på Bygdøy
Torbjørn og Kristian Trygstad har i flere år arrangert en sjakkleir på Bygdøy for barneog ungdomsskoleelever. Torbjørn tror leiren arrangeres rett etter St.Hans 24/6-29/6. Vi
har ikke støttet noen leir for jentene på halvannet år og vil gjerne ta initiativet til en

samling igjen.
Vi må bli enige om en egenandel - Vi avventer svar fra Torbjørn på hva de forventer at
det vil koste. Hans første estimat på møtet var 750,- Torbjørn kommer også med teksten
fra samlingen i fjor og så snart den nye innbydelsen er ferdig så får vi den. Fjorårets
tekst kan vi bruke som underlag når vi skal "verve" jenter.
Egenandelen skal dekke reise, overnatting (tidligere har alle deltagerne hospitert), mat,
undervisning og aktiviteter utenom sjakken. Det kunne være at jenteutvalget skulle
dekke noe av kostnadene per spiller. En annen aktuell støtte er for porto til å sende
invitasjoner til jenter i hele landet.
Etter at vi har mottatt teksten fra Torbjørn, tar Sheila og Silje telefonisk kontakt med de
jentene vi kjenner. Det hadde vært fint om de tre andre i utvalget også snakket direkte
med jentene de kjenner - Per snakker i hvert fall med de jentene han har kontakt med.
Utvalgets videre bruk av penger
Det er stemning i jenteutvalget for å bruke pengene litt mer styrt enn det som har skjedd
inntil nå.
Per foreslo at NTG kan arrangere noe undervisning eller en lagkamp. Han mente også
at vi burde få til noe som var mer økonomisk attraktivt enn tidligere arrangementer. Silje
og Sheila nevnte jentegrupper/satsningsgrupper. Bjarke Kristensen deltok i denne delen
av møtet og mente at vi burde satse mer langsiktig enn tidligere.
Vi kom frem til at mange av jentene samles/bør samles på Jente-NM, Landsturneringen,
NM for juniorlag og NM for ungdom og i tillegg 1-2 leirer i løpet av et år. Vi kan
engasjere én eller flere sterke spillere som kan gi jentene gruppeundervisning på de
nevnte arrangementene. Blant annet er jo Torbjørn aktuell hvis han har lyst og tid.
Vi bør nevne denne nye gruppa når vi snakker med jentene og ha et passe ferdig tilbud
når de møtes på Bygdøy. Første samling kunne vært på Landsturneringen.
Men, når vi først får kontakt med en gruppe jenter, så bør vi spørre dem hva de selv
ønsker å få ut av en slik jentegruppe og hvilke tidspunkter som passer for å møtes.
Undertegnede vil gjerne jobbe med å arrangere en slik treningsgruppe, men jeg håper
en annen i utvalget vil påta seg hovedansvaret for å kordinere arbeidet videre fremover.
Er det noen som har lyst, så si ifra så fort som mulig!
Neste møte
Alle i jenteutvalget skal på Landsturneringa, så vi satser på et møte der. Ellers må vi
diskutere frem og tilbake om jentesamlinga på Bygdøy og den langsiktige jentegruppa,
så mail i vei!

