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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr 2 i perioden 2019/20 – torsdag 24. oktober 2019 på Sjakkontoret, kl 17-19 

 

Tilstede: Eyvind Larre, Petter Dale, Andreas Fossan (telefon), Lasse Løvik (telefon), Malgorzata 

Kopaczek-Styczen (telefon) og Geir Nesheim, generalsekretær/referent  

Forfall: Marte Kyrkjebø og Morten L Madsen 

 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 7 Referat 

Referat fra styremøte 28.8.19: Referatet ble godkjent, med en mindre justering.  

Sak 8 Turneringer og Arrangementer 

Det var sendt ut sakspapirer der både gjennomførte og kommende turneringer var omtalt. 

Geir gjennomgikk sakene og orienterte. Styret tok orienteringen til etterretning. Noen 

enkeltsaker: 

8.1.1 VM for Ungdom 2019 i India 1.-12.10: Delegasjonsleder Eyvind Larre hadde utarbeidet 

et reisereferat og gjennomgikk dette. Et lærepunkt var vanskeligheter og tidkrevende arbeid 

med å oppnå visum for flere deltakere. Deltagelsen var alt i alt vellykket, med viktige 

sportslige erfaringer. Det vil bli jobbet med et spørreskjema for å sikre erfaringsbygging.  

8.1.2 Regionsamlingene: Hamar SSU gjennomførte en vellykket samling i september, men 

det var også eneste regionsamling i denne omgang. Erfaringen er at dette er vanskelig å få 

til. Konseptet vil bli revurdert ifbm det nye Flere mot Sjakk-Toppen-prosjektet. 

8.2.3 Lederkonferanse Skien søndag 10.11.19 kl 09:30-12: Geir gjennomgikk programmet for 

denne årlige samlingen, og oppfordret styremedlemmene til å delta og gjerne holde innlegg.  

8.2.4: Landslagssamlingene 2019-20: disse avholdes kommende sesong med en samling på 

NTG Bærum 29/11-1/12-19, og en annet sted, denne sesongen i Bergen til våren 24-26/4.20. 

Samlingene er denne sesongen frivillige – erfaringene vil bli oppsummert senere.  

8.2.5: Kadettlandskamp mot Sverige i Karlstad 14-15/12: Laguttaket er foretatt, og Simen 

Agdestein blir lagleder – for 3. år på rad. 

8.2.6: NM for Jenter og Kvinner i Bergen 28/2-1/3 2020: Arbeidet med reglementet er litt 

forsinket, men vil bli gjennomført i november.  

8.3.1 Søknad NM Ungdom 2020: Søknad forelå fra Søråshøgda SSK og Sotra SKU, i samarbeid 

med Bergen Sjakkfestival. Styret godkjente søknaden, men ba arrangøren om også å opplyse 

om et billigere overnattingstilbud i den endelige invitasjonen.  
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Sak 9 Reglementer, prosjekter og utredninger 

9.1 Flere mot Sjakktoppen: NSF hadde etter søknad mottatt 1 mkr over to år fra Sparebankstiftelsen 

DNB til et program rettet mot unge sjakkspillere som ønsker å realisere sitt potensiale. Det pågår nå 

et utredningsarbeid for å legge fast det opplegget som skal benyttes. En gruppe bestående av Ellen 

Hagesæter, Lasse Løvik og Geir Nesheim vil gjennomføre en høring og så legge frem et forslag til 

sentralstyremøtet i desember.  

9.2 Chess Party, 21-24/5-20: Dette eventet vil finne sted i Sandefjord, på Oslofjord Convention 

Center. Mange innslag vil inngå, bl.a. landsfinaler i Sjakk5ern og Sjakk9ern 2019/20, NM for Klubblag 

2020, 6-landskamp for jenter, flere andre turneringer og dessuten gala- og åpningsshow, 

konferanser, møter, kurs osv – i alt ca 25 innslag.  

9.3 Oppstart Utvalgsutvalget: Lasse orienterte, og meddelte at utvalget, med ham selv, Andreas 

Fossan og Tatiana Martynova (ikke spurt enda) snart ville starte opp arbeidet.  

9.4 Oppstart Kull 2, USF-akademiet: Geir orienterte. Opplegget blir det samme som for kull 1. 

Invitasjon sendes ut i uke 46. Første samling blir i februar 2020.  

9.5 Premiering aldersbestemte klasser, Landsturneringen: Terje Melkeraaen, Randaberg hadde bedt 

USF om å se på dette. Lasse organiserer arbeidet og kommer tilbake til styret. NSF involveres også; 

Geir sørger for dette.  

  

Sak 9 Rapporter 

Geir viste til utsendte rapporter om regnskap per 30.9.19, medlemstall, Sjakkontorets drift, 

SkoleSjakken, Sjakk5ern, og Sjakk & Samfunn og ga supplerende kommentarer. Jenteutvalgets 

rapport gjennomgås i neste møte, siden utvalgsleder Marte Kyrkjebø hadde forfall til dagens møte.  

Styret tok orienteringene til etterretning.  

Sak 6 Eventuelt 

6.3 Klagesak: Geir orienterte kort om behandlingen av en aktuell klagesak, der både en NSF-klubb og 

en USF-klubb var involvert. Styret registrerte Sentralstyret i NSFs vedtak, og avventer nå at saken 

lukkes endelig etter forkynnelse av utfallet overfor de angjeldende klubbene. Ger sender alt relevant 

materiell til styremedlemmene.  Resten av referatpunktet er unntatt offentliggjøring. 

6.1 Styrekalender: Geir viste til utsendt forslag, som ble godkjent. Styremøte resten av sesongen blir 

da torsdagene 19/12-19 (med etterfølgende middag), 20/2-20, 23/4-20 og 25/6-20, alle dager kl 17 

på Sjakkontoret i Oslo. Årsmøtet blir onsdag 8. juli 2020.  

6.4 Neste styremøte: torsdag 19.12.19 kl 17, med påfølgende styremiddag. 

  

 

 

 


