Referat møte Jenteutvalget 22.06.2006
Frenningsvei 3 klokka 17.
Tilstede: Bjørn K Wold (BW), Tone Namtvedt (TN), og Marte Egeland pr tlf (ME),

1. Jenteutvalget konstituerer seg
Marte Egeland var allerede utpekt som USFs representant i Jenteutvalget. Bjørn K Wold
hadde på forespørsel fra USFs leder Håvard Løvik sagt seg villig til å stille opp som leder av
Jenteutvalget basert på at Jenteutvalget burde bestå av minst 4 personer og selv kunne
konstituere seg. Harald Hansen, Tone Namtvedt, Ellisiv Reppen, og Aud Norunn Strand var
forespurt. Ellisiv Reppen og Tone Namtvedt sa ja til å være medlem av Jenteutvalget. Harald
Hansen og Aud Norunn Strand hadde dessverre ikke mulighet til å være medlemmer i
kommende sesong, men var villig til å gjøre en innsats på enkelt-arrangementer.
Jenteutvalget konstituerte seg derved slik: Leder: Bjørn K Wold bkwold@online.no,
medlemmer: Marte Egeland (USFs representant) marte_utenh@hotmail.com, Tone Namtvedt
tonile@hotmail.com, og Ellisiv Reppen siffa86@hotmail.com. Referater går også til Harald
Hansen haraha@tiscali.no og Aud Norunn Strand audnorunn@online.no.

2. NM - Landsturneringen i Moss
Jenteutvalget vil invitere alle jenter som deltar til samling med pizza og stafettsjakk (da er det
fint med store brikker)/ basketsjakk – Marte ansvarlig. Jentebrigaden fra 2005/2006 blir
spesielt invitert – Bjørn ansvarlig. I tillegg vil vi lage stands med plakat og brosjyre til
utdeling – Bjørn ansvarlig.

3. Jentebrigaden 2006/2007
Utkast til Jentebrigadeinvitasjon ble diskutert og godkjent med mindre endringer. Bjørn
ansvarlig for å trykke opp, dele ut på Sjakkskolen på Bygdøy, sende ut til fjorårets
medlemmer, samt til utdeling under NM – Landsturneringen. Frist for påmelding 1.august.
Bjørn ansvarlig for å ta kontakt med hovedinstruktører til jenteleirene.
Første jentebrigadeleir bli på Vestlandet i september. Marte ansvarlig for å finne egnet lokale
og legge opp det praktiske arrangementet. Tone deltar. Bjørn ansvarlig for reiseopplegg.

4. Web-side
Jentesjakken har en web-side i dag. Tone vil se på den og vurdere om noe bør endres. Hun vil
også diskutere med sjakkontoret om hun/vi kan få adgang til selv å legge ut nyheter innenfor
vår side evt deler av vår side. Bjørn sender a) ny brosjyre, b) dette referatet, og c) liste over
medlemmer av Jenteutvalget til sjakkontoret og ber om at de legges ut.

5. Eventuelt
Vi vedtok å fortsette tradisjonen med å sponse Jentebrigademedlemmer som deltar på
Sjakkskolen på Bygdøy med kr 500.
Neste møte blir 14.august kl 17.

Referat møte Jenteutvalget 21.08.2006
Frenningsvei 3 klokka 17.30
Tilstede: Bjørn K Wold (BW), Marte Egeland pr tlf (ME), Tone Namtvedt (TN), og Ellisiv
Reppen (ER)

1. Referat fra møtet 22.06.06
Referatet fra forige gang ble godkjent. Tone tar en gjennomgang av Web-sidene til neste nøte.

2. Jentebrigaden 2006/2007
Det var nå i alt kommet 11 påmeldinger. Vi synes det har vært litt vanskelig å spre
informasjon og få tilbakemeldinger om sommeren og ble enige om å la Jentebrigaden følge
kalenderåret dvs ha påmelding under JenteNM i februar og la aktivitetene avsluttes med
turnering i Malmø i desember. Årets Jentebrigade går dermed kun ut kalenderåret og avgiften
blir halvert til kr 750.
Vi ble også enige om å sette i gang årets arrangementer. Vestlandsleiren må desverrre
utsettes. Nye aktuelle datoer er 7-9/10, 21-23/10, 28-30/10, 3-5/11. Vi forespør nå
instruktørene og deretter jentene om hva som passer best. Bjørn lager utkast til endret
invitasjon som så sendes ut til klubbene (når dato er klar). Marte fortsatt ansvarlig for å finne
egnet lokale og legge opp det praktiske arrangementet til Vestlandsleiren. Jenteutvalget
sender minst en person til.
Også i år vil vi gjerne ha noe som markerer Jentebrigademedlemskap f eks singlet/topp. Marte
følger opp dette via Silje Bjerke.

3. Mødreleir
Vi ble enige om å forsøke å gjenta opplegget med en mødreleir sammen med Østlandsleiren
til våren. Bjørn tar kontakt med NSF og inviterer til nytt samarbeid.

4. Uttakskriterier
Vi hadde fått en uformell forespørsel om kriteriene for uttak til EM og VM. Selv er vi usikre
på hvor mye USFs egne arrangementer som BGP/UGP og JenteNM teller. Vi ble enige om
en uformell forespørsel til Uttakskomiteen med sikte på å skaffe oss selv dokumentasjon på
kriteriene.

5. Neste møte
Neste møte blir 5.september kl 17.
Jenteutvalget: Leder: Bjørn K Wold bkwold@online.no, medlemmer: Marte Egeland (USFs
representant) marte_utenh@hotmail.com, Tone Namtvedt tonile@hotmail.com, og Ellisiv
Reppen siffa86@hotmail.com. Referater går også til Harald Hansen haraha@tiscali.no og
Aud Norunn Strand audnorunn@online.no.

