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Ungdommens Sjakkforbund 

Styremøte nr. 4 i perioden 2019/20 – tirsdag 3. mars 2020 på Sjakkontoret, kl 17-18:30 

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik (telefon), Malgorzata Kopaczek-Styczen (telefon), Andreas Fossan 

(telefon), Marte Kyrkjebø (telefon), Petter Dale og Geir Nesheim, generalsekretær/referent 

Forfall: Morten L Madsen, NSF  

 

Referat 

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

Sak 17 Referat 

Referat fra styremøte 17.12.19: Referatet ble godkjent.  

Sak 18 Turneringer og Arrangementer 

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

Geir gjennomgikk sakene supplert av Lasse, og orienterte. Styret tok orienteringen til 

etterretning.  

Noen enkeltsaker: 

18.1 NM for Ungdomslag i Drammen 14-16/2 

Et utmerket arrangement, med 36 lag og 166 spillere. Noen temaer: 18.1.1U26-klassen bør 

vurderes pga lav interesse; 18.1.2) Sterke lag fra skoler med sjakk-linjer: erfaringene med 

dette bør vurderes. Eyvind, Petter og Malgosja ser på disse sakene.  

18.2 Nordisk for Ungdom i Danmark 14-16/2: Her var det kollisjon med NM for Ungdomslag. 

Det må utredes hvordan slike hendelser kan unngås fremover. Geir følger opp.  

18.3: NM Jenter og Kvinner i Bergen 21-23.2: 70 deltakere og bra arrangement. Videre 

arbeid:  

18.3.1 Høring og utredning for felles arrangement med NSF. Marte og Ole Valaker deltar fra 

USF.  

18.3.2 Kongepokal: Det må i god tid søkes om Kongepokal neste gang. Sjakkontoret følger 

opp.  

18.4 Kommende turneringer: Styret gjennomgikk bl.a. planene for NM for Skolelag i Molde i 

april, Landslagssamling og Nordisk for Jenter i Bergen i april, samt Sjakk5ern/Sjakk9ern 

finalene og en landskamp for jenter under ChessParty. Det ble bevilget kr 50t til sistnevnte. 

18.4.1 Kadettlandskamp på Island høsten 2020: dette er en videreføring av de 3 

kadettlandskampene mellom Norge og Sverige som har blitt arrangert de siste årene. Styret 

vedtok å delta, og dekke reise og opphold for deltakerne. Det vil bli søkt 
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innkvarteringsløsning i samarbeid med ambassade og/eller arrangør.   

18.5 Søknader:  

18.5.1 NM Skolelag 2021: Søknad forelå fra Trondheim SFU og Kristen VG Trøndelag: 

Søknaden ble innvilget. Det sendes tildelingsbrev fra Sjakkontoret.  

18.5.2 NM Jenter og NM Ungdomslag 2021 – det er varslet en søknad fra Bergen.  

Sak 19 Reglementer, Prosjekter og Utredninger 

19.1 Flere mot SjakkToppen: IM Jesper Hall, Sverige var engasjert som prosjektleder. Styret vedtok å 

støtte prosjektet med 225 tkr fordelt over de to første årene av prosjektet. Dette vil bli innarbeidet i 

budsjettene fremover for behandling på årsmøte sommeren 2020.  

19.2 Oppstart kull 2, USF-akademiet: Geir orienterte. Kull 2 ville bestå av 11 kandidater, med 

oppstart under Norway Chess i juni. Malgosja og Geir utgjør programledelsen denne gangen. Elevene 

ved NTG og Grenland Sjakksenter vil bli invitert til å delta på noen av USF-akademiets samlinger.  

19.3 Nye Regionsamlinger: Eyvind og Geir orienterte om tidlige planer om å arrangere årlige 

regionsamlinger rundt om i landet, med invitasjon både til alle USF-medlemmer og til deltakerne 

Skolesjakken og Sjakk5ern/Sjakk9ern. Deltageravgiften vil inkludere medlemskap i USF. Styret ga sin 

tilslutning til planene. Oppstart: høsten 2020.  

19.4 Honorarnivåer: Lasse orienterte fra en utredning om dette. Styret ga sin tilslutning til en løsning 

der honorarnivået for treneroppdrag typisk i EM og VM, for Ungdom og i noen andre tilfeller, gradvis 

økes fremover, fra dagens maks-nivå kr 5.000 til nytt maks-nivå kr 10.000 ila 2-3 år. 

Sak 20 Rapporter.  

Geir viste til utsendte rapporter om foreløpig regnskap 2019, medlemstall, Sjakkontorets drift, 

SkoleSjakken/Sjakk5ern og Sjakk og Samfunn, og ga kommentarer. Styret tok rapportene til 

etterretning. Marte vil gi en oppdatert rapport fra Jenteutvalgets arbeid i neste møte.  

Sak 21 Eventuelt 

21.1 Neste styremøte: torsdag 23. april 2020 kl 17-19 på Sjakkontoret. 

21.2 Forslag om opprettelse av Viken SKU: Forslaget behandles i neste styremøte  

 


