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Ungdommens Sjakkforbund 

Referat 

Styremøte nr. 3 i perioden 2020/21; torsdag 10. desember 2020 kl 17-19 på Google Meet  

 

Til stede: Eyvind Larre, Lasse Løvik, Andreas Fossan, Petter Dale, Anders Aure (vara), Morten Madsen, 

NSF og Geir Nesheim, generalsekretær/referent. Dessuten deltok påtroppende generalsekretær Eirik 

Natlandsmyr på deler av møtet. Han tiltrer 1.2.21.  

Forfall: Marte Kyrkjebø, Abyl Kizatbay og Malgorzata Kopaczek-Styczen 

 

Sak 0 Godkjenning av dagsorden: 

Dagsorden ble godkjent.  

Sak 12 Referater fra forrige møter 

Referatene var allerede offentliggjort. Ingen ytterligere kommentarer.   

Sak 13 Turneringer og arrangementer 

13.1 Generelt: Geir viste til utsendt materiale og kommenterte. Generelt setter Covid19-situasjonen 

fortsatt et sterkt preg på situasjonen.  

13.2 4 nasjoners Kadettlandskamp 21.11: Denne ble arrangert online av USF, med Norge, Sverige, 

Finland og Island som deltakere. Den nye Spillsjakk-plattformen fikk dessverre problemer underveis, 

og turneringen ble på kort varsel flyttet over på Lichess. Sverige vant foran Norge.  

13.3. Online Prøve-NM for Ungdom 2020. USF arrangerte denne på Lichess 5-6/12. 187 deltakere. 

Vellykket, og med god geografisk spredning. Premiering etter loddtrekning. Mye nyttig erfaring.  

13.4 VM Hurtigsjakk for Ungdom 7-9/12. Norge deltok med 8 spillere- en i hver klasse. Laguttaket 

fungerte godt, og alle de 8 førsteuttatte takket ja. Turneringen ble spilt på Tornelo-plattformen.  

13.5 Nordisk for Jenter 2020 Online 12-13/12: USF arrangerte på Lichess, etter avlysningen i Bergen i 

april. Langsjakk 60+30, 5 runder. Anti-cheat-tiltak med dommere, Zoom, og Lichess algoritmer. 

Vinnerne ble kåret til nordiske mestere. Deltagelse fra 5 land. Kan oppsummeres som vellykket, men 

flere spillere signaliserte at det ble slitsomt med så mange timer foran skjermen. 

13.6 Turneringsprogram første kvartal 2021: Flere turneringer må vurderes i lys av Covid 19, 

herunder NM Jenter og Kvinner, NM Ungdomslag, BGP, Kretsmesterskap skolelag samt Nordisk for 

Ungdom på Færøyene, som allerede er avlyst. 

13.7 Lederseminar: Vil bli avholdt 12. januar 2021 kl 17 på Zoom.  

13.8 Tildeling: Søråshøgda, Bergen og Sotra ble etter søknad tildelt NM for Ungdom 12.-14. 

november 2021. De samme lokallagene hadde blitt tildelt mesterskapet i 2020, men dette måtte som 

kjent avlyses pga Covid19.  

Sak 14 Prosjekter og Utredninger 

14.1 Strategiarbeid for NSF: Morten og Eyvind orienterte om et pågående arbeid i NSF der man 

fastlegger misjon og visjon, verdier og strategiske mål. Det vil også bli laget langtidsbudsjett og en 

kommunikasjonsplan.  
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14.2 Frifond 2020 og 2021: Pga Covid19 hadde LNU laget egne overgangsordninger for bruk av 

Frifondmidler i 2020 og 2021. Geir viste til utsendt redegjørelse og kommenterte. Vel 100 tkr vil bli 

overført fra 2020 til 2021. Styret tok orienteringen til etterretning.  

14.2 Medlemsutviklingen: Geir viste til utsendt notat og orienterte Generelt er situasjonen vanskelig 

pga Covid19, om tilbakegangen i medlemstallet fra 2019 er per 1.12.20 på - 31%. Tiltakspakken 

vedtatt i forbundsstyremøtet 26.8.20 er under gjennomføring. 

Styret vedtok etter forslag fra Geir Nesheim at det skal utvikles en pakke til bruk i lokallagene under 

Covid19-perioden, med innhold som gjør det lettere å holde sjakk-aktivitet i gang lokalt frem til 

situasjonen endrer seg til det mer positive.  

Pakken vil bli presentert under Ledersamlingen i januar.    

14.3 Frafallsproblematikken: Malgosia og Marte jobber med dette. En foreløpig rapport var 

utarbeidet av Malgosia, og vil bli videreutviklet fremover.   

14.4 BGP: Lasse orienterte om arbeidet.  

En tiltakspakke ble besluttet gjennomført. Følgende hovedpunkter inngår i pakken: Modernisering av 

nettsiden, Bedre kvalitet på premier, Forsøk med onlineturneringer under Covid19, BGP 

Lynsjakkturneringer, samt avklaring FIDE-rating eldste grupper.  

Det vil bli utarbeidet et mandatskjema for dette arbeidet.  

14.5 Nye store fylkessamlinger: Prosjektet er utsatt til etter Covid19.  

14.6 Felles utredninger med NSF: Geir viste til utsendt materiale, og gjennomgikk kort status og 

fremdrift i prosjekter vedrørende Norsk Sjakkblad/Førsteraden til Sjakkontoret, Akademi for Unge 

Sjakklærere, Inntektskomiteens oppstart samt Samordning av visuell profil. Styret tok orienteringen 

til etterretning.   

Sak 15 Rapporter  

Det var sendt ut rapporter om Regnskap per 31.10.20, Sjakkontoret og herunder ansettelse ny 

generalsekretær, Skolesjakken/Sjakk5ern/Sjakk9ern, Sjakk & Samfunn, USF-akademiet, 

Jenteutvalget, Flere mot Sjakktoppen, Spillsjakk, Utvalgsutvalgets arbeid, Geir orienterte kort, og 

styret tok rapportene til etterretning.  

Sak 16 Eventuelt 

16.1 Hederstildeling: Etter begrunnet forslag fra Petter Dale og Henrik Carlsen, Bærum vedtok 

Forbundsstyret enstemmig å tildele Gisle Bjugn, Bærum Schakselskaps Ungdom, USFs hederstegn i 

gull.  

16.2 Neste styremøte: Torsdag 18. februar 2021 kl 17 


