REFERAT FRA MØTE NR. 1 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK
Tidspunkt: Onsdag 03.09.97 kl. 16.45
Sted: Frennings vei 3
Tilstede: Hans Olav Lahlum, Sheila Barth Berntsen, Sigmund Salamonsen (pr. telefon) og Dag
Lauvås.
Sak 1. Utvalgets mandat.
I tillegg til det som fremgår av notat utarbeidet av Hans Olav Lahlum datert 14.02.97 og brev fra
Ole Valaker datert 29.03.97, skal utvalget innstille overfor styret i USF om hvordan arven på ca.
kr. 120.000,- etter Anna Elisabeth Westerlund skal benyttes.
Sak 2. Økonomisk ramme for 1997/98.
Utvalget mener at det kan være aktuelt å sette i verk tiltak innenfor en økonomisk ramme på kr.
15.000,- frem til våren 1998.
Sak 3. Utvalgets fremdrift.
Utvalgets arbeid forutsettes å være avsluttet rundt årsskiftet 1997/98. Styret i USF vil deretter
vurdere om det skal opprettes et utvalg av mer permanent karakter.
Sak 4. Søknad om økonomisk støtte til turnering for jentekretslag.
Det foreligger en søknad om økonomisk støtte til en turnering for jentekretslag i Modum
14.09.97. Styret i USF har gitt utvalget fullmakt til å behandle søknaden.
Vedtak: Ved deltagelse av inntil 4 lag gis en støtte på kr. 1.000,-. Ved deltagelse av 5-8 lag gis
det i tillegg en støtte på kr. 250,- pr. lag utover 4 lag. Dette betyr at arrangøren gis en støtte på
maksimalt kr. 2.000,- Forøvrig understreket utvalget at det ved fremtidige søknader om
økonomisk støtte bør fremlegges et budsjett for arrangementet.
Sak 5. Jente-NM.
Arrangøren av Jente-NM i Fredriksstad i 1998 foreslår at det åpnes for deltagelse av utlendinger
for å gjøre turneringen mer attraktiv. Det kan være aktuelt å invitere spillere i første rekke fra
Sverige og Danmark. Utvalget er i utgangspunktet positive til å åpne for deltagelse av utlendinger
i klassene junior og kadett. Dette vil bl.a. kunne gi Jente-NM en høyere status blant de eldre
spillerne, og være en ekstra stimulans for de yngre jentene. Endel viktige spørsmål bør imidlertid
avklares nærmere:
- Skal det være en åpen invitasjon til svenske og danske jenter, eller skal noen utlendinger
inviteres særskilt?
- Hvilke økonomiske konsekvenser får dette for arrangøren og USF? Skal det være pengepremier
i klassene junior og kadett?
- Bør antall runder i klassene junior og kadett reduseres?
- Hvilke titler får vinnerne av klassene junior og kadett?
- Skal en eventuell ordning med utenlandsk deltagelse i Jente-NM være en fast ordning som
gjelder hvert eneste år, eller skal arrangørene selv velge om utlendinger skal inviteres?
Sak 6. Ideer som utvalget skal diskutere nærmere.
Det bør arrangeres regionale/lokale treningssamlinger for jenter. Alternativt kan det også være
aktuelt å arrangere treningssamlinger med deltagelse fra hele landet. Målgruppen bør i første

rekke gjelde jenter i alderen 12-16 år. Det bør være åpen invitasjon, dvs. at alle interesserte kan
delta. Treningssamlingene må inneholde noen sosiale aktiviteter og en turnering. Egenandelene
bør være rimelige.
Lagsjakk-elementet kan være viktig i jentesjakk. Kan det f.eks. være aktuelt å arrangere en jentelandskamp over 50 bord mot Sverige? Kan det være aktuelt å vurdere endringer i 4-landskampen
for jenter? Bør KM og NM for skolelag utvides til også å gjelde jenter eller kombinerte jente- og
guttelag (2 jenter og 2 gutter)?
Utvalget bør konsentrere seg om å iverksette breddetiltak. Det bør i liten grad gis støtte til
individuell representasjon utenlands.
Det bør lages en brosjyre om jentesjakk. Brosjyren skal kunne hjelpe instruktører med råd/tips
om hvordan de skal få jenter med i sjakkmiljøet, og hvordan de skal få jentene til å fortsette med
sjakk.
Det bør kunne startes en nybegynner-gruppe for jenter/kvinner på universitetet på Blindern.
Det bør gjennomføres en spørreundersøkelse blant jenter/kvinner som tidligere har vært
medlemmer i USF eller NSF, og også nåværende medlemmer.
Sak 7. Representasjon jenteutvalget i Modum 14.09.97.
Sheila tar sikte på å være tilstede på vegne av utvalget. Hun frembringer en hilsen fra utvalget og
USF, og vil forsøke å få til et møte med ledere/foreldre.
Sak 8. Neste møte i utvalget.
Neste møte avholdes i Frenningsvei 3 onsdag 01.10.97 kl. 16.00. På dette møtet skal man primært
diskutere treningstiltak for jenter. På første møte etter dette tas det sikte på å samle alle utvalgets
medlemmer, også innbefattet Sigmund. Møtet vil sannsynligvis bli avholdt i en helg, og vare en
hel dag. Dette kommer vi nærmere tilbake til.
Dag Lauvås
ref.

REFERAT FRA MØTE NR. 2 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK
Tidspunkt: Onsdag 01.10.97 kl. 17.00.
Sted: Frennings vei 3
Tilstede: Hans Olav Lahlum, Sheila Barth Berntsen, Sigmund Salomonsen (pr. telefon) og
Dag Lauvås.
Sak 9. Gjennomgang av referat fra møte 03.09.97:
Sak 3. Utvalgets fremdrift. Det er sannsynlig at utvalgets arbeid først kan avsluttes et stykke
inn i 1998.
Sak 4. Søknad om økonomisk støtte til turnering for jentekretslag. Turneringen i Modum er
utsatt til 12.10.97, og kolliderer dermed med jentelandskamp på Gausdal.
Sak 6. Ideer som utvalget skal diskutere nærmere. Målgruppen for treningssamlinger for
jenter bør være 10-16 år.
Sak 7. Representasjon jenteutvalget i Modum 14.09.97. Da turneringen er utsatt til 12.10.97,
og tidspunktet kolliderer med jentelandskampen hvor Sheila Barth Berntsen skal være
lagleder, kan hun ikke representere utvalget i Modum.
Sak 8. Neste møte i utvalget. Et lengre arbeidsmøte, hvor også Sigmund er tilstede, utsettes
noe i tid.
Sak 10. Søknad om økonomisk støtte til Sjakkens Barentsutvalg.
Sjakkens Barentsutvalg har i søknad av 22.09.97 søkt om økonomisk støtte til dekning av
underskudd ved sjakkleiren under Barents Sjakk Festival 1997. USF har gitt jenteutvalget
fullmakt til å behandle søknaden.
Søknaden avslås fordi tiltaket ligger utenfor det arven etter Anna Elisabeth Westerlund kan
benyttes til. Hans Olav sørger for at søknaden besvares.
Sak 11. Jente-NM.
Hans Olav har drøftet en fornyelse av Jente-NM, derunder spørsmålet om utenlandsdeltagelse,
med arrangøren av mesterskapet i Fredrikstad i 1998.
Arrangøren har ikke vurdert pengepremier.
Det er aktuelt å invitere 2 spillere fra Danmark og 2 fra Sverige, til juniorklassen. Arrangøren
dekker opphold (privat innkvartering), men ikke reiseutgifter. Invitasjonen sendes
sjakkforbundene i Danmark og Sverige. Arrangøren ville åpne for ytterligere
utenlandsdeltagelse i juniorklassen dersom Danmark eller Sverige var interessert i å sende
flere spillere.
Antall runder i juniorklassen bør reduseres fra 7 til 5. Når det gjelder betenkningstiden
foreligger minst 2 aktuelle alternativer: a) 2 timer på 40 trekk, deretter 30 min. på resten av
partiet. b) 1 1/2 time på 40 trekk, deretter 30 min. på 15 trekk, deretter 30 min. på resten av
partiet. Spilleopplegget forøvrig må vurderes i forhold til betenkningstiden, f.eks. om det skal
spilles 3 runder på lørdag.
Beste norske spiller i juniorklassen bør fortsatt få tittelen Norgesmester, og bør ha krav på å få
delta i EM eller VM i 1998.
Enda et punkt om betenkningstid: Kanskje betenkningstiden kan være forskjellig underveis i
turneringen, f.eks. i 1. og 2. runde, i forhold til de 3 siste rundene.
Kadetter bør hvis ønskelig kunne delta i juniorklassen. Antall runder og betenkningstid i
kadettklassen beholdes som i dag. Hvis antall deltagere i kadettklassen blir for få, slås klassen
sammen med lilleputtklassen.

Kanskje Fredrikstad vil invitere en elitespiller blant jentene til å spille simultan, kommentere
partier, holde foredrag o.l. under jente-NM. Noe slikt bør jenteutvalget kunne støtte
økonomisk.
De tanker som arrangøren av jente-NM i 1998 og jenteutvalget har legges snarest mulig frem
for styret i USF. Etter jente-NM i januar 1998 vurderes mer permanente løsninger som kan
forbedre jente-NM.
Sak 12. Landsomfattende sjakkleir.
Følgende ideer/synspunkter fremkom vedr. mulighetene for å arrangere landsomfattende
sjakkleir(e) for jenter:
- Avholdes en helg eller inntil 4 dager.
- Avholdes 1-2 ganger pr. år, første gang 1. halvår 1998.
- Alder ca. 10-16 år.
- Åpen deltagelse fra hele landet, uavhengig av spillestyrke/forhåndskunnskaper.
- Første sjakkleir bør avholdes i Sør-Norge. Sigmund sonderer mulighetene på Vestlandet.
- Leiren bør ledes av "kjente" instruktører, men ikke nødvendigvis stormestre.
- Leiren kan kombineres med et møte/kurs for ledere.
- Rimelige deltageravgifter. USF/jenteutvalget bør bruke anslagsvis 5-7.000,- kr. pr.
sjakkleir.
- Innhold på leiren: Åpningsteori, midtspillteori, sluttspillteori, oppgaver, partigjennomgang
(også egne partier), leirturnering (kanskje BGP/UGP), sosiale aktiviteter m.m.
Sak 13. Neste møte.
Avholdes med noen forbehold fredag 7. november 1997 kl. 16.30. Hans Olav gir nærmere
beskjed. Tema for neste møte blir regionale/lokale satsningsgrupper/treningssamlinger.
Dag Lauvås
ref.

REFERAT FRA MØTE NR. 3 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK
Tidspunkt: Mandag 05.01.98 kl. 16.00.
Sted: Frennings vei 3.
Tilstede: Hans Olav Lahlum, Sheila Barth Berntsen, Sigmund Salamonsen (pr. telefon) og
Dag Lauvås.
Sak 14. Gjennomgang av referat fra møte 01.10.97.
Sak 4. Søknad om økonomisk støtte til turnering for jentekretslag. Modum Sjakklubbs Ungdom
har i brev av 01.01.98 oppsummert en del av sine erfaringer i forbindelse med arrangementet
12.10.97, og har kommet med enkelte synspunkter på mulige forbedringer ved en eventuell
gjentakelse av turneringen. I brevet fremkommer også noen kritiske merknader til
jentesjakkutvalgets arbeid. 6 lag deltok under turneringen, og arrangøren får dermed kr. 1.500,- i
økonomisk støtte fra USF (jfr. tidligere vedtak). Hans Olav sørger for utbetaling av beløpet. Hvis
turneringen gjentas i 1998, noe utvalget ser positivt på, bør man vurdere følgende punkter med
tanke på å få til et enda bedre arrangement, med større oppslutning:
- Invitasjon sendes til lokallag i tillegg til kretsen (pga. muligheten for infosvikt i kretsene).
- Forlenge arrangementet til en helg med en kombinasjon av turnering, litt undervisning og sosialt
samvær.
- Dialogen mellom USF og arrangøren kan bli bedre - ikke minst å finne et tidspunkt som ikke
kolliderer med andre arrangementer med samme målgruppe.
Arrangøren kan forvente støtte i lignende størrelsesorden fra USF (kr. 1.500,- i 1997) ved et nytt
arrangement i 1998.
Sheila skriver svarbrev til Modum Sjakklubbs Ungdom.
Sak 15. Jente-NM.
Arrangøren, Fredriksstad Schakselskaps Ungdom, søker i brev av 09.11.97 om kr. 1.500,- i
økonomisk støtte til gjennomføring av sosiale aktiviteter under mesterskapet. Søknaden
imøtekommes.
Hans Olav kunne berette følgende om antall runder, betenkningstid og utenlandsk deltakelse: Det
spilles 5 runder i klasse junior, med betenkningstid 1 1/2 time på 40 trekk osv. Det spilles 6
runder i øvrige klasser. 2 spillere er invitert fra henholdsvis Sverige og Danmark til deltakelse i
klasse junior.
Sheila representerer jentesjakkutvalget og USF under mesterskapet. Utvalget dekker reise og
opphold fra lørdag til søndag. Sheila snakker med spillere/ledere/arrangør for å høste erfaringer
med tanke på Jente-NMs videre utvikling. Hun deltar på sosiale aktiviteter lørdag kveld og
avslutningen søndag. Nytt reglement for Jente-NM er under utarbeidelse av programkomiteen i
USF. Sheila får utkastet som foreligger, og innhenter synspunkter fra spillere/ledere på
reglementet. Sheila avklarer det praktiske i forbindelse med sin tilstedeværelse under Jente-NM
direkte overfor arrangøren.
Sak 16. Landsomfattende sjakkleir.
Følgende ramme for sjakkleiren kan være aktuell:
Sted: Masfjorden, med Odd Birkestrand som primus motor.
Tidspunkt: April/mai 1998, helst før 17. mai.
Varighet: Fredag-søndag, men de som ønsker det bør kunne komme lørdag morgen.
Informasjon: Til kretsen, lokallag og i Førsteraden.

Videre fremdrift/avklaringer: Sigmund avklarer med Masfjorden om de kan påta seg
arrangementet, og tid og sted. Sigmund informerer Hans Olav om resultatet. Hvis Masfjorden
ikke kan påta seg arrangementet undersøker Sigmund andre alternativer, f.eks. Karmøy.
Sak 17 Regionale/lokale treningsgrupper.
Jenteutvalget bør motivere lokallag og kretser til å etablere treningsgrupper for jenter. En
treningsgruppe kan omfatte jenter i hele kretsen, på tvers av kretsene eller deler av en krets (også
kun ett lokallag). Jenteutvalget bør etter søknad kunne gi økonomisk støtte til treningsgrupper.
Hans Olav lager utkast til brev til kretser/lokallag med informasjon om opplegget. Følgende
kriterier kan legges til grunn for opplegget:
Søknaden fra krets/lokallag skal inneholde opplysninger om planene for treningsgrupper. Det gis
støtte begrenset oppad til kr. 1.500,- pr. halvår pr. treningsgruppe, med virkning fra høsten 1998.
Det må stilles noen minimumskrav til sjakklig innhold, f.eks. min. 10 timers effektiv
undervisning. Støtte gis primært til rene jentegrupper, men det kan også gis støtte til grupper
med jenter og gutter. Gruppene må imidlertid omfatte min. 4 jenter. Målgrupper kan være jenter i
alderen ca. 10-16 år. Tilbudet kan gjelde alt fra rekrutteringsgrupper, utviklingsgrupper til
"elitegrupper". Treningen kan foregå som helgesamlinger, kveldssamlinger, korrespondanse,
telefon, hjemmelekser eller på annen egnet måte. USF bør i den utstrekning det er mulig bistå
med å skaffe instruktører. Størrelsen på støtten til hver enkelt treningsgruppe bør vurderes ut fra
sjakkfaglig innhold, antall lokallag som er representert i gruppa, antall jenter, kostnader,
geografisk spredning m.v. Søknaden må inneholde navn på en ansvarlig kontaktperson. Søknader
som kommer inn innen en nærmere angitt tidsfrist, f.eks. august 1998, vil bli prioritert. For å
sikre at pengene blir brukt forsvarlig bør det først gis tilsagn om støtte. Pengene bør utbetales
etterskuddsvis, etter at søker har sendt USF en rapport som redegjør for hva som konkret er gjort
i forhold til det grunnlaget det ble søkt om støtte på.
Sak 18. Neste møte.
Neste møte avholdes 4. eller 11.02.98 kl. 16.00. Hans Olav informerer nærmere om
tidspunktet. Saker på neste møte:
Brosjyre om jentesjakk. Sheila forbereder dette.
Evaluering av jente-NM.
Regionale/lokale treningsgrupper - videre opplegg/fremdrift.
Landsomfattende sjakkleir for jenter.
Dag Lauvås
ref.

REFERAT FRA MØTE NR. 4 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK
Tidspunkt: Onsdag 11.02.98 kl. 18.30.
Sted: Frennings vei 3.
Tilstede: Hans Olav Lahlum, Sheila Barth Berntsen, Sigmund Salomonsen (pr. telefon) og
Dag Lauvås.
Sak 19. Gjennomgang av referat fra møte 05.01.98.
Vi kommer nærmere tilbake til alle sakene på dette møtet.
Sak 20. Landsomfattende sjakkleir.
Masfjorden var positive til ideen om å avholde sjakkleiren der, men p.g.a. et annet arrangement
måtte de takke nei til forespørselen. Karmøy er også forespurt, men kunne heller ikke påta seg
arrangementet. Modum Sjakklubbs Ungdom har planer om å gjenta kretslagsturneringen for
jenter 17.-18.10.98, og det kan være en mulighet å kombinere dette med en
sjakkleir/treningssamling. Sigmund har vært i kontakt med Modum, og de er i utgangspunktet
positive til muligheten. I så fall blir det ikke noe av en sjakkleir våren 1998. Et arrangement i
Modum bør utvides med en dag slik at sjakkleiren starter 16. oktober. Helgen kan dermed bli en
fin kombinasjon av samling/sosialt/trening og spilling. Buskerud videregående skole har et
internat med innkvarteringsmuligheter, og er et aktuelt arrangementssted. Sigmund drøfter
opplegget videre med Modum. Til samlingen kan det være aktuelt å invitere eldre kadetter,
juniorer og voksne som har vært medlem i USF/NSF. Dette kommer vi eventuelt nærmere tilbake
til. I første omgang vurderes å sende ut et brev/spørreskjema til jenter som har sluttet som
medlemmer i USF/NSF. Hans Olav undersøker med administrasjonen om det er mulig å
fremskaffe en liste over disse utfra følgende kriterier:
Minimum 15 år da de sluttet.
Medlem i minimum 2 år.
Hadde Elo-rating.
Hensikten med å sende ut brev/spørreskjema til disse kan bl.a. være å få innspill/ideer i vårt
videre arbeid for økt utbredelse av sjakk blant jenter.
Sak 21. Rapport Jente-NM.
Sheila representerte USF og jentesjakkutvalget under mesterskapet. Mesterskapet var meget
vellykket med bl.a. stor deltagelse og fin premiering. Spillerne syntes å være positive til
utenlandsk deltagelse, og var fornøyd med den sjakklige rammen (antall runder, betenkningstid
etc.). Hans Olav jobber videre med revisjon av reglementet for Jente-NM. Det er mulig at
reglementet bør være litt fleksibelt m.h.t. å åpne for ønsker fra arrangøren vedr. antall runder,
betenkningstid o.l.
Sak 22. Sjakkgymnas.
11. mars 1998 skal styre i USF behandle hvorvidt man skal gå inn for etablering av et
sjakkgymnas i Norge. USFs styre ber jentesjakkutvalget vurdere om det bør gis et stipend til
den/de jente(r) som eventuelt kommer inn på sjakkgymnaset. Utvalget er i utgangspunktet
positive til å gi økonomisk støtte, men neppe mer enn kr. 2-3.000,- pr. person. Utvalget er innstilt
på å realitetsbehandle dette hvis situasjonen blir aktuell.
Sak 23. Regionale/lokale treningsgrupper.

Hans Olav har laget et utkast til brev til krets- og lokallagsledere. Utkastet ble gjennomgått, og
noen mindre justeringer foretatt. Brevet bør sendes ut i løpet av april/mai 1998.
Sak 24. Brosjyre om jentesjakk.
Det bør lages en brosjyre på 4 A4-sider, hvor målgruppen er ledere/instruktører fra krets- og
lokalplan. Ideer til innhold:
Hvordan rekruttere og beholde jentene i sjakkmiljøet (huskeliste).
Arrangement/representasjon for jenter. (Jente-NM, landsomfattende sjakkleir, EM, VM m.m.).
Regionale/lokale treningsgrupper (med brevet til Hans Olav som utgangspunkt).
Prisliste litteratur.
Noen bilder.
Brosjyren bør være klar for utsendelse til kretser/lokallag i mai/juni 1998. Til neste møte jobber
Sheila, Sigmund og Hans Olav med å utdype en del rundt innholdet i brosjyren.
Sak 25. Neste møte.
Avtales nærmere. Hans Olav innkaller.
Dag Lauvås
ref.

