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Til USFs kretser og lokallag 

 

INNKALLING TIL 

USFs 36. ORDINÆRE ÅRSMØTE 
14. april 2013, Oslo.  

 

Ungdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte 2013, søndag 14. april kl. 10.30.  

  

Ifølge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100-talls 

medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Kun 

registrerte medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet. 

 

Ifølge USFs lover § 7 skal årsmøtet behandle følgende saker:  

 

 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter. 

 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet. 

 4. Årsberetning. 

 5. Regnskap med revisjonsberetning. 

 6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 

 7. Innkomne forslag. 

 8. Valg. 

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF v/forbundsstyret i hende senest to 

måneder før årsmøtet. 

 

Forslag til dagsorden sammen med årsberetning, regnskap, budsjett med budsjettkommentarer og 

forslag som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet. 

Fullmaktsskjemaer vil være vedlagt. Forøvrig viser vi til USFs lover om hvilke bestemmelser 

som gjelder for årsmøtet. 

 

Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes velkommen! 

 

Vel møtt til årsmøte. 

 

Oslo, 22/1 2013 

 

Med vennlig hilsen 

Ungdommens Sjakkforbund 

     
Espen L. Andersen (sign.)    Iris Brecke (sign.) 

  

leder         Fungerende generalsekretær 
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Forretningsorden for USFs 36. årsmøte (Oslo, 14. 

april)  

 

Vedtas av årsmøtet under punkt 2.  

(Se også arket ”Om gjennomføringen av USFs 36. årsmøte”)  

 

Talerett og stemming  

Alle USFs medlemmer har talerett  

Delegater og andre medlemmer som ønsker ordet må registrere seg hos fullmaktskomiteen og få 

tildelt nummerskilt.  

Ordet forlanges ved å holde opp det hvite nummerskiltet.  

Replikk eller saksopplysning forlanges ved å holde opp det grønne nummerskiltet.  

Man stemmer ved å holde opp det gule stemmekortet.  

 

Taleliste og taletid  

Ingen kan få ordet mer enn tre ganger til samme sak. Første gang er det fem minutters taletid, 

andre og tredje gang tre minutter. Ingen kan komme med replikk eller saksopplysning mer enn to 

ganger til samme sak. Begge gangene er det ett minutts taletid.  

Ordstyreren kan foreslå ytterligere begrensninger til taletiden.  

Ordstyreren kan foreslå å sette strek på talelista. Enhver må få anledning til å tegne seg før strek 

settes, for eksempel gjennom formuleringen ”strek settes når neste taler er ferdig”.  

Ordstyreren skal generelt påse at alle får gitt uttrykk for sine synspunkter, at debatten avsluttes 

når saken synes utdebattert og at saksbehandlingen ikke trekker unødig i langdrag.  

 

Forslag  

Alle USFs medlemmer har tale- og forslagsrett.  

Alle forslag skal fremsettes skriftlig til ordstyreren og være undertegnet med forslagsstillerens 

navn og klubb eller krets, unntatt endring til forretningsordenen, som kan fremsettes muntlig.  

Når strek for talelista er satt i en sak er det ikke anledning til å komme med nye forslag.  

 

Presse  

Årsmøtet er åpent for presse og kringkasting 
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Om gjennomføringen av USFs 36. årsmøte (Oslo, 

14. april)  

 

Dagsorden, punkt for punkt  

 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter  

Konstituert generalsekretær foreslår fullmaktskomité (vi kommer tilbake til navn). Den valgte 

fullmaktskomiteen informerer om antall godkjente fullmakter.  

 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Konst. generalsekretær Iris Aasen Brecke spør 

om årsmøtet godkjenner innkallingen og dagsorden. Brecke spør årsmøtet om noen har 

kommentarer eller innsigelser på forretningsordenen eller planen for gjennomføringen (dette 

arket). Endringsforslag kan komme muntlig og vedtas med simpelt flertall.  

 

3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet 

Konst. generalsekretær Iris Aasen Brecke foreslår ordstyrer. Den valgte ordstyreren ber 

Brecke foreslå to referenter og to representanter til å underskrive referatet.  

 

4. Årsberetning Ordstyreren går raskt gjennom årsberetningen avsnitt for avsnitt. 

Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere eller korrigere ber om ordet.  

 

5. Regnskap med revisjonsberetning  

USFs leder Espen Andersen og økonomiansvarlig Leif Kjøita går gjennom regnskapet for 

2012. Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere ber om ordet.  

 

6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent  

USFs leder Espen Andersen og økonomiansvarlig Leif Kjøita går gjennom styrets forslag til 

revidert budsjett for 2013. Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere ber om ordet. 

Endringsforslag leveres skriftlig til ordstyreren før strek settes. Hvis det har kommet 

endringsforslag stemmes det. Ved stemmelikhet faller endringsforslaget (jfr. USFs lover §7), 

det vil si styrets forslag til revidert budsjett vedtas. Ellers gjelder simpelt flertall. Deretter går 

Espen Andersen/Leif Kjøita gjennom budsjettforslaget for 2014. Samme prosedyre følges.  

 

7. Innkomne forslag  

Styret har mottatt 5 forslag før fristen gikk ut (to måneder før årsmøtet). Forbundsstyret har 

fremmet et lovendringsforslag.  

Ordstyreren leser opp forslaget og styrets innstilling. 
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Delegater/medlemmer som ønsker å kommentere eller argumentere ber om ordet. 

Endringsforslag leveres skriftlig til ordstyrer før strek settes. Det er praksis at endringsforslag 

bare kan være modererende. (Forslag som er mer radikale enn det innkomne skulle vært levert 

styret senest to måneder før årsmøtet.) 

Det stemmes over forslaget. Styrets innstilling legges til grunn. Ved stemmelikhet faller 

forslaget (jfr. USFs lover §7). Ellers gjelder simpelt flertall. 

  

 
8. Valg  

Ordstyreren ber en representant for Valgkomiteen legge fram dens innstilling. Valgkomiteen 

innstiller leder, tre styremedlemmer, to varamedlemmer til styret, to revisorer, to 

vararevisorer, ett medlem av USFs reisefordelingsfond fra Troms og disiplinærutvalg med 

leder og to medlemmer. Ordstyreren hører om det fins andre kandidater til leder. Ved 

kampvotering kreves absolutt flertall (se USFs lover §9). Etter leder er valgt velges resten på 

VKs innstilling, én og én. Alle disse vervene velges med simpelt flertall. Styret legger fram 

sitt forslag til Valgkomité: Leder, to medlemmer og en vara. Velges med simpelt flertall.  

 

Ordstyrer takker for oppmøtet og hever USFs 36. årsmøte.  
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Fra USFs lover 

 

 
Relevant for årsmøtet fra USFs lover  
 

§7. Årsmøtet Årsmøtet er USFs høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen 

utgangen av juli måned. Forbunds-styret innkaller til årsmøtet senest tre måneder i forveien. 

Forslag som ønskes behandlet på møtet må være forbundsstyret i hende senest to måneder i 

forveien. Forslag til dagsorden med innkomne forslag, årsberetning, regnskap, og budsjett 

med budsjettkommentarer sendes senest en måned før årsmøtet til alle kretser og lokallag. 

Årsmøtet sammensettes av valgte representanter for kretsene og lokallagene. Hver krets har 

rett til å stille med en representant pr. påbegynte 100-talls medlemmer. Hvert lokallag har rett 

til å stille med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer.  

Stemmerett har de valgte representantene fra kretser og lokallag samt forbundsstyrets 

medlemmer. Ingen stemmeberettiget har mer enn en stemme. Møte- og talerett har alle 

medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen samt dem forbundsstyret eller årsmøtet har gitt 

slik rett. Det er kun registrerte medlemmer i USF som har stemmerett på årsmøtet.  

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall representanter som er tilstede. Alle vedtak 

unntatt lovendringer (se §18) fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag 

som falt. Forslag som ikke står på dags-ordenen, dog ikke lovendringsforslag, kan behandles 

dersom 2/3 av forsamlingen krever det.  

 

§8. Dagsorden Et ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden: 

 

1. Godkjennelse av representantenes fullmakter. 

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet. 

4. Årsberetning.  

5. Regnskap med revisjonsberetning.  

6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.  

7. Innkomne forslag.  

8. Valg.  

 

§9. Valg Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, syv medlemmer og to 

varamedlemmer, to revisorer med personlige varamenn, valgkomité bestående av formann og 

to medlemmer og ett varamedlem, disiplinærutvalg bestående av leder og to medlemmer, og 

ett medlem for to år til styret i USFs reisefordelingsfond. Ved valg av leder i forbundsstyret 

kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette holdes omvalg mellom de to kandidater som fikk 

flest stemmer. Valget er da endelig, uansett stemmetall.  

Leder, varamedlemmer, revisorer og valgkomité velges for ett års funksjonstid. 

Styremedlemmer velges for to års funksjonstid. Tre styresmedmedlemmer er på valg hvert år.  
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§11. Forbundsstyret Forbundsstyret ivaretar USFs interesser og leder virksomheten til neste 

årsmøte. Styret konstituerer seg selv, og er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene 

er til stede. Styret er økonomisk ansvarlig overfor års-møtet.  

 

§12. Kontingent Forbundskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for påfølgende 

kalenderår. (…)  

Forbundskontingenten og en særskilt kontingent for støttemedlemmer fastsettes av årsmøtet 

og gjelder påfølgende kalenderår. (…)  

 

§17. Æresbevisninger (…) Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer i USF må tilstilles 

forbundsstyret. Hvis 2/3 av forbundsstyret anbefaler utnevnelsen, bringes forslaget inn for 

årsmøtet hvor utnevnelsen må skje med 2/3 flertall.  

 

§18. Lovendringer Endringer av disse lover kan bare skje på et ordinært landsmøte og må ha 

2/3 av de avgitte stemmer. 
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Regnskap 

2012

Justert 

budsjett 

2012

Budsjett 

2013, 

vedtatt 

årsmøte 

Justert 

budsjett 

2013

Budsjett 

2014 Noter 

Inntekter

Medlemskontingent 177800 215000 304 000 274000 288000 1

NM-avgifter 10580 11000 13000 13000 13000

Annonser, sponsorinntekter og mva komp. 101296 80000 85000 97500 97500

Offentlig støtte 1435637 1390000 1400000 1330000 1300000 2

Salg undervisningsmateriale 25086 30000 30000 30000 30000

Egenandeler 531659 0 0 0 0 3

Kurs delt.avgifter 5632 3500 3500 3500 3500

BGP-avgifter 10435 22000 25000 32000 18000 4

Kulturmidler, barnesjakk.no/sjakkipedia 0 0 0

Sum driftsinntekter 2298125 1751500 1860500 1780000 1750000

Utgifter

Turneringer og representasjon 678213 160000 150000 150000 150000 3

Treningsgrupper/støtte til NTG 50000 50000 50000 50000 50000

Sommersjakkleir 0 0 15000 15000 15000

Salgsartikler 73846 10000 97500 10000 10000 5

Premier, gaver, blomster (inkl. BGP) 12743 16500 16500 15000 15000

Jenteutvalget 25363 40000 50000 40000 40000

Ungdomsutvalget 0 0 0 0 0

Sjakk i skolen 0 0 0 0 0

Drift av barnesjakk.no 0 0 0 0 0

Utvikling av undervisningsmateriell -1160110 30000 0 0 0 6

USF støtte til Sjakk i skolen 358801 0 0 0

Personalutgifter 676859 745000 761500 761500 761500

Husleie, strøm 99763 110000 115000 110000 110000

Kontorutgifter (renhold og rekvisita) 18214 25000 25000 25000 25000

Hypersys 71734 60000 60000 60000 60000

Regnskap og revisjon 171307 115000 115000 160000 140000 7

IKT og annen fremmed tjeneste 45839 30000 30000 45000 45000

Telefon og internett 12357 10000 10000 10000 10000

Porto 5998 15000 15000 10000 10000

Førsteraden 202094 230000 240000 210000 210000

Kostnader tillitsvalgte 80054 75000 80000 78500 68500

Kontingenter (LNU o.l.) 8200 10000 10000 10000 10000

Forsikring 1869 4000 4000 4000 4000

Gebyrer 4009 6000 6000 6000 6000

Tap på krav 2145 5000 5000 5000 5000

Diverste utgifter 3894 5000 5000 5000 5000

Sum kostnader 1443192 1751500 1860500 1780000 1750000

Periodens driftsresultat 854933 0 0 0 0

Finansinntekt

Finanskostnad

Resultat finansposter

Årsresultat 854933 0 0 0 0 8
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Note 1: 
      Medleskontingenten er kr 80 fra og med 2013 

   

       Note 2:  
      Reduseres med 100 000 da USF ikke har tilstrekkelig ungdomsrepresentasjon i styret   

       Note 3:  
      Nettobudsjetteres som kostnad  

    

       Note 4:  
      Budsjettert ut i fra snitt 2011/2012  

    

       Note 5:  
      Påvirkes av Sjakk i skolens vareuttak  

    

       Note 6:  
      30 000 kr som budsjettert i 2012. Det øvrige gjelder Sjakk i skolen  

  

       Note 7:  
      Budsjettert ut i fra snitt 2011/12  

    

       Note 8:  
      Resultat for 2012 er påvirket av Sjakk i skolen, og føringer som angår prosjektet  
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Innkomne forslag 

1: Lovendringsforslag fremmet at forbundsstyret i USF vedrørende antall 

styremedlemmer i organisasjonen (gjeldende lovtekst, se nedenunder):  

9. Valg 

Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, syv medlemmer og to varamedlemmer, to 

revisorer med personlige varamenn, valgkomité bestående av formann og to medlemmer og 

ett varamedlem, disiplinærutvalg bestående av leder og to medlemmer, og ett medlem for to 

år til styret i USFs reisefordelingsfond. Ved valg av leder i forbundsstyret kreves absolutt 

flertall. Oppnås ikke dette holdes omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer. 

Valget er da endelig, uansett stemmetall.  

 

Forslag til endring: 

Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, seks medlemmer og tre varamedlemmer 

(endring uthevet) … 

Begrunnelse: USFs styre skal oppfylle fordelingsutvalgets krav til ungdomsrepresentasjon og 

kjønnsfordeling. 

  

2: Forslag om åpen deltakelse i NM for skolelag fra og med 2014, fremmet 

av Stavanger SKU v/Petter Fossan  

Stavanger Sjakklubb Ungdom foreslår at reglementet knyttet til NM for skolelag endres slik at 

det fra og med 2014 blir åpen deltakelse i dette mesterskapet.  

Bakgrunn for forslag:  

Pr i dag begrenses antall deltakende lag fra en krets ut fra hvor mange formelt registrerte 

medlemmer den enkelte krets har i USF.  

Stavanger SKU mener NM skolelag er en turnering som har lange tradisjoner, og som har sin 

berettigelse også for framtiden.  

Stavanger SKU synes det er viktig at NM for skolelag har en lav terskel og på den måten 

fungere som en inspirasjonskilde for å få flere barn til å fortsette med sjakk.  

Regelverket for NM skolelag er imidlertid av eldre dato og har i liten grad blitt tilpasset og 

ajourført med regelverk for andre USF arrangementer og utviklingen forøvrig.  

Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at både det årlige NM individuelt for barn og 

ungdom og NM for barne- og ungdoms(klubb)lag i USF regi har åpen deltakelse.  

 

Flere av de sentrale lederne i Stavanger SKU har både som spillere selv fra egen barndom og 
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som ledere lang erfaring med at lagsjakk er kjekt og motiverende for barna.  

Det at lagdimensjonen bringes inn i sjakken gjør at barna får et sterkt samhold og bidrar til å 

holde spesielt de nest beste lenger i miljøet. Videre ser vi at barna da selv blir ivrige på å få 

med nye spillere fra sin skole og trene hverandre.  

 

Norge er et langstrakt land og for å kunne stille i nasjonale mesterskap er mange avhengig av 

fly. For å klare å koordinere dette med fire barn og lagledere kreves det at planlegging starter 

tidlig. Å vente på at en skal kvalifisere seg via et kretsmesterskap blir ofte for sent blant annet 

fordi flybilletter da vil være 3-4 ganger så dyre (spesielt billetter hjem på søndag kveld krever 

tidlig bestilling). Dagens praksis med at kvalifisering foregår gjennom kretsmesterskap i 

februar eller mars fungerer derfor dårlig og bidrar til at mange som vil være kvalifisert ikke 

reiser. Spesielt gjelder dette nr to lag fra mange skoler og andre skoler som er blant de 4-5 

beste, men som ikke kan ta sjansen på å bestille billetter før en vet om en blir blant de 

kvalifiserte fra kretsen.  

 

Vi ser bare positive faktorer av at NM for skolelag blir et stort breddearrangement. Monrad-

systemet sørger uansett for at lag fort møter motstand på eget nivå og med sju runder er det 

ingen fare for at ikke rett vinner uansett vil bli kåret.  

 

For oss som skolelagsledere er det kjekt å ha skolelags-NM som mål for slutten av sesongen 

og det hjelper barna å beholde motivasjon og treningsiver når en har dette mesterskapet å 

trene frem mot. Det er da dumt at ikke alle som ønsker skal få lov til å reise. Nettopp ved å få 

inn slike tradisjoner som at en reiser som lag til et skolelags-NM hver at en kan bidra til å 

styrke og bevare gode skolesjakkmiljø. Nasjonale mesterskap for barn er en fint steg videre 

fra barn som kun har erfaring med lokale BGP-turneringer og som opplever at skrittet til 

voksen NVGP blir for stort. Derfor all grunn til å legge til rette for at skolelags-NM kan bli et 

størst mulig arrangement med mange skoler representert fra hele landet. For å få til dette 

kreves det at arrangørsted blir bestemt tidlig (før jul) og at det ikke er begrensninger på antall 

deltakende lag fra hver krets.  

 

Det har de siste årene vært stor variasjon i oppslutning om NM skolelag fra ulike kretser. Uten 

god oppslutning fra de mest aktive kretsene ville NM skolelag blitt et svært amputert 

mesterskap. Flere kretser har i flere år ikke deltar i arrangementet. Dette henger åpenbart 

sammen med variasjon i den generelle sjakkaktiviteten rundt omkring i landet. Nettopp siden 

det er variasjon i sjakkinteresse rundt i landet, mener Stavanger SKU at det vil være en god 

stimulans til videre sjakkinteresse at mange skoler og lag får delta i NM.  

 

Vi gjør også oppmerksom på at i dag bestemmes antall kvalifiserte lag utifra antall registrerte 

medlemmer uten hensyn til disse medlemmenes faktiske aktivitet e.l.  

Dersom USF årsmøtet ikke skulle vedta forslaget fra Stavanger SKU vil vi subsidiært foreslå:  

 

- at den enkelte krets har anledning til å bestemme for sin krets sin del hvorvidt deltakelse i 

NM skolelag skal være åpent, kreve deltakelse i KM eller evt. kun de fremste i KM skolelag  

 

Styrets kommentar:  

Styret støtter det subsidiære forslaget fra Stavanger SKU.  
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2: Fire forslag om endring av diverse reglementer, fremmet av Arne-Birger 

Lund, Tor Skaslien, Jens Petter Olsen, Ellisiv Reppen og Per F. Olsen  

 

Forslag 1 

Forslag til endring i USFs turneringsreglement: 

Punkt 3 lyder nå som følger: 

Bare registrerte, betalende medlemmer kan delta i USFs turneringer. Personer som ikke er 

norske statsborgere, må for å kunne representere USF i internasjonale turneringer eller delta 

i USFs mesterskap (unntatt Jente-NM hvis det der er åpnet for utenlandsk deltakelse) ha vært 

fast bosatt i landet minst et år på forhånd. For deltakelse i NM for Barne- og 

Ungdomsskolelag, er imidlertid status som elev ved den aktuelle skolen alltid tilstrekkelig.  

USFs turneringsreglement kan kun endres på et årsmøte. Følgelig kan ikke USFs styre gi 

dispensasjoner eller unntak fra dette reglement i motsetning til hva de kan gjøre med 

reglement for det enkelte NM. Punkt 3 må følgelig endres for at USFs styre skal hjemmel til å 

foreta dispensasjoner med hensyn til deltagelse i NM-arrangement. Videre er det tvil om 

lovlighet av å knytte statsborgerskap opp mot slik deltakelse. 

Vårt forslag er å omskrive hele punkt 3 i reglementet fra andre setning: 

 

For å kunne delta i USFs mesterskap, må en spiller ha vært fast bosatt i landet de siste 12 

måneder ved mesterskapets start eller være registrert som norsk spiller hos FIDE (unntatt 

Jente-NM hvis det der er åpnet for utenlandsk deltakelse). Forbundsstyret kan gi 

dispensasjon for deltakelse av enkeltspillere eller lag , men disse kan ikke kåres som 

norgesmester eller gis medaljer dersom dette utdeles. Spillere må for å kunne representere 

USF i internasjonale turneringer, være registrert som norsk spiller hos FIDE.  

Siste setning i punkt 3 om barne- og ungdomsskolelag beholdes. 

Forslag 2 

Forslag til endring i USFs turneringsreglement: 

Punkt 5 b endres til: 

Norgesmesterskapet for Ungdomslag  

Forslag 3 

Forslag til endring av reglement for det åpne junior-NM 

Her står det fortsatt: 

Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år Det Åpne NM for Juniorer. Mesterskapet 

arrangeres fortrinnsvis i forbindelse med påsken. 
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Punkt 1 bør omskrives til Ungdommens Sjakkforbund kan ved interesse tildele Det åpne 

NM for juniorer…… 

Slik det nå står, skal USF hvert år tildele Det Åpne NM for Juniorer. Det er en del år siden 

forrige gang turneringen ble arrangert. 

Forslag 4 

Reglement for NM for ungdomslag punkt 2 

Styret i USF har fattet vedtak om endring av gruppenes alderssammensetning. Selv etter 

vedtaket har ikke denne endringen blitt fulgt opp i de to siste års NM for ungdomslag. I et 

barnemesterskap har ungdom på noen og tjue ingenting å gjøre (for eksempel en Inge 

Skrondal eller Frode Urkedal for så vidt). Etter vår mening så bør aldersgrensa for juniorer i 

denne sammenheng egentlig være på 18 år. Når de kommer opp i en alder av 17 – 18 år for 

ikke å snakke om 26 åringer så hører de hjemme under NM for klubblag i NSF. De har helt 

andre preferanser enn de på 9 til 14/15 år. USF bør satse på de yngste aldersklassene og ha 

mesterskap der barna ikke blir overkjørt av de over tenårene. En turnering med maxalder 26 

år vil aldri kunne bli et reelt norgesmesterskap. Heller ikke de over 18år ser ut til å ville delta i 

dette mesterskapet. Ungdom. Dvs NMs prestige pulveriseres.  

Videre har oppdeling i for mange klasser medført at klubber med gode spillere har vansker 

med å plassere de i ”optimal” klasse, samtidig som små klubber ikke har tilstrekkelig med 

spillere til å kunne delta i flere enn en - toppen to aldersklasser. For at de yngste skal ha et 

tilbud hvor de slipper å konkurrere mot eldre bør imidlertid 3 klasser beholdes. 

Vi foreslår at USFs styre gjør følgende endringer i reglementet.  

Barneklasse med alder høyst 10 år, ungdomsklasse med alder høyst 13 år og juniorklasse 

med alder høyst 18 år.  

Videre:  

Vi har sett at det fra tid til annen at det er foretatt spilleroverganger for å stable på beina sterke 

lag til NM. Senest er slik lagmiksing foretatt i forkant av årets NM . På den måten 

underbygges meningen med lag-NM og dets prestige forringes. Det er dessuten lite 

motiverende for de som legger ned arbeid i klubbene for å få en stor og god bredde. Forslag til 

overgangstid gjelder her kun for deltagelse lagmesterskap. Vi foreslår lengre overgangstider 

for å forhindre den fiksing vi ser blant overivrig ungdom  

For å være spilleberettiget i krets- og norgesmesterskap for ungdomslag må en spiller ha 

vært hovedmedlem i ungdomslaget spilleren skal representere i minimum de siste 6 

måneder før mesterskapet. USFs styre kan gjøre unntak ned til minimum 1 måned hvis en 

overgang skyldes reell flytting til det nye lokallagets geografiske nedslagsfelt eller ved 

opprettelse av nytt ungdomslag der spilleren bor. 

Betingelsene om at minimum 50% av spillerne må være norskestatsborgere osv kan strykes. 

Her må man følge betingelsene i punkt 3 i USFs turneringsreglement (se forslag tilendring av 

punkt 3 i USFs turneringsreglement). 
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For å kunne delta i NM for ungdomslag må en spiller være registrert betalende medlem. 

Spilleren må ha vært fast bosatt i landet de siste 12 måneder ved mesterskapets start eller 

være registrert som norsk spiller hos FIDE. Forbundsstyret kan gi dispensasjon for 

deltakelse av lag , men disse kan ikke kåres som norgesmester eller gis medaljer dersom 

dette utdeles  

Styrets kommentar:  

Forslag 1: Styret støtter forslaget, om «de siste 12 måneder» strykes.  

Forslag 2 og 3: Endringene er allerede foretatt, men ikke oppdatert.  

Forslag 4: Styret støtter ikke forslaget, og ønsker å beholde reglene som er vedtatt. 

Valgkomiteens innstilling 

Legges fram på årsmøtet. 


