Ungdommens Sjakkforbund, 4.forbundsstyremøte 8/12-2012, 12.0015:30, Sjakkontoret
Tilstede: Espen Andersen (leder), Johannes L. Kvisla, Odin Blikra Vea, Elise Forså
(på Skype), Iris Brecke (i Dag Danielsens fravær), Øystein Brekke (fram til 13:40),
Åge Sivertsen (for Jøran Aulin-Jansson)
Forfall: Leif Kjøita, Line Jin Jørgensen, Line Holen, Marianne Lund, Tro Skaslien
Siden Øystein Brekke måtte forlate møtet tidlig er rekkefølgen på sakene noe
endret i forhold til dagsorden
Sak 43, Kort fra leder
EA ønsker velkommen. Orienterer om NMU, hvor EA og IB var tilstede.
Arrangementet var vellykket, med 250 deltagere. Øystein Brekke var ansvarlig
turneringsleder. Det ble avholdt et ledermøte lørdag 17. november, hvor blant
annet sjakk i skolen og spillsjakk.no var tema.
Orienterer om at Stavanger SKU arrangerer NM for skolelag 19. - 21. april, og at
Tiger USK og Nordstrand SKU jobber med å arrangere NM for ungdomslag 2013 i
Oslo.
Sak 44, Kort fra kontoret
IB orienterer om at årsoppgjøret og regnskapet for 2012 står for tur på kontoret.
Sak 45, Økonomi
EA orienterer om at budsjettet stort sett overholdes, men at USF fortsatt har
likviditetsproblemer. USF venter en utbetaling på 1 000 000 kr fra
Sparebankstiftelsen, som enda ikke er kommet på konto. ÅS følger opp saken i
NSF-styret.
EA orienterer om at budsjettet sprekker på regnskapsposten. NSF har besluttet å
se på alternative regnskapskontor, og USF følger NSFs beslutning.
Sak 46, Kommende turneringer
NM for jenter arrangeres 1.-3. februar av Bergens SKU. EA vil være til stede under
turneringen.
7. - 11. februar arrangeres det nordisk for ungdom på Island. Det har enda ikke
kommet en offisiell invitasjon, JLK har forsøkt å komme i kontakt med arrangøren.
EA vil være tilstede under NM for Ungdomslag i Oslo.
JLK vil være tilstede under NM for skolelag 19. – 21. april på vegne av styret.
Reglementene som var klar for publisering etter forrige styremøte er ikke
publisert på hjemmesidene. Kontoret følger opp dette.

Stavanger SKU har sendt en forespørsel om å inkludere mixlag i NM for skolelag
2013.
ØB er i utgangspunktet mot dette, men ok å åpne for å utvise skjønn.
ÅS kommer med innspill for å åpne for mixlag, men legge begrensninger, som
for eksempel å tillate mix av kun to skoler.
OBV kommer med innspill om at man kan utvise skjønn, og at alle som ønsker å
stille mixlag må godkjennes av styret. Søknader om å få stille mixlag kan så
vurderes av styret ved turneringssjefen.
ÅS stiller spørsmål ved om hvorfor man skal akseptere mixlag, som ikke kan bli
norgesmestre.
JLK innskyter at mange skoler har få spillere, og av den grunn sliter med å stille
lag. ÅS enig i at man kan åpne for skjønn.
EA orienterer om løsningen man har valgt i Danmark, hvor det er en egen klasse
for mixlag.
Vedtak: Det åpnes for at man kan søke styret om å få stille mixlag. Det
skal utvises skjønn i vurderingen av søknadene. Formålet med mixlag
skal ikke være å stille sterkest mulig lag, men åpne for at flere skal
greie å stille lag. Søknadene vil vurderes av styret ved turneringssjef
Johannes L. Kvisla.
Det åpnes for diskusjon om å slå sammen NM for skolelag og NM for ungdomslag.
ØB er for å beholde ordningen som den er i dag, med to separate turneringer.
Sak 47, Sjakkskolen 3
ØB orienterer om at han er i ferd med å fullføre lærebøkene Sjakkskolen 1, 2 og
3, som skrives med tilskudd fra USF etter avtale fra 2004.
Sjakkskolen 3 er litt mer avansert enn 1 og 2, men progresjonen er forsiktig da
det for de alle fleste sjakkelever tar tid å bli sterk i stoffet. Målet er å nå ut til
mange med bøkene.
ØB sender faktura til USF i løpet av 2012 på avtalt tilskudd til boka.
Sak 48, Datoer 2014
EA orienterer om datoer for turneringer i 2014.
NM for jenter: 31. januar – 2. ferbruar.
NM for skolelag: 2. – 4. mai. ØB foreslår en uke tidligere, 25. – 27. april. Det er
enighet om dette.
NMU: 14. – 16. november.
NM for ungdomslag: 31. februar – 2. mars.

ØB forlater møtet

Sak 49, Rapport fra VM
Delegasjonsleder under VM for ungdom i Maribor har skrevet en rapport fra
oppholdet. Standarden på losji og transport var mye lavere enn det arrangøren
lovet på forhånd, og den norske delegasjonen forhandlet seg fram til en refusjon
av deler av kostnadene til overnatting.
Det diskuteres om USF skal levere en formel klage. Det er enighet om at vi alt har
fått en beklagelse fra arrangøren, og at det ikke vil komme noe mer utav å klage
direkte til WYCC 2012. EA kommer til å informere presidenten i NSF i saken.
Frode Merkesvik roses for å ha gjort en stor og god jobb som reiseleder.
ÅS lurer på hvordan treneropplegget til USF fungerte. Elise Forså, som deltok i
turneringen, har inntrykk av at alle var fornøyde. Hun benyttet seg ikke selv av
tilbudet. IB har også inntrykk av at tilbudet ble godt mottatt, og har inntrykk av
at alle var fornøyd med tilbudet.
Sak 50, Satsningsområdet i 2013.
EA orienterer om satsningsområder i 2013. Det er blant annet meningen å holde
instruktørkurs flere steder. Tanken er at USF går ut med et tilbud om en
«instruktørpakke». Man ser for seg at 4 personer kan holde 3 kurs hver i løpet av
året. OBV tar på seg oppgaven med å finne personer som kan avholde kurs. Målet
med kursene er å starte skolesjakklubber, lære hvordan man underviser barn i
sjakk samt lære seg det administrative ved å drive et lokallag i USF.
Sak 51, NM for skolelag og NM for ungdomslag
Muligheten for å slå sammen NM for skolelag og NM for ungdomslag ble diskutert
under sak 46, ØB var mot en sammenslåing.
JLK innskyter at USF har mange NM, og det er vanskelig å plassere NM for
ungdomslag. En sammenslåing kan derfor være positivt.
Sak 52, Fra USF til NSF, hvor svikter vi?
Hvordan få barn inn i klubbene, og « beholde dem»?
ÅS forteller om hvordan de arbeider i Kristiansund, hvor man satser på barn og
unge i klubbene. Finnes det ressurser i USF til denne type arbeid? Man må
fokusere på å tilrettelegge for barn og unge, en utfordring man kunne fokusere på
i både USF og NSF. Skolesjakk er nøkkelen, og man bør satse på både toppidrett
og masseidrett. Man kan rekruttere barn og unge inn i klubbene ved å avholde
skolemesterskap. Utfordring å skaffe nok frivillige.

EA foreslår et utvalg til å jobbe med saken, som kunne bestått av to personer fra
USF og to fra NSF.
EA tar opp temaet begynneraktivitet, og hvordan barn som begynner sent kan
spille sjakk. Problem for dem som begynner sent at de spiller mot yngre spillere
som er mye bedre. Arrangere innslagsturneringer mulig løsning.
ÅS ser for seg en treårsperiode, der målet er å arrangere skolemesterskap i 50
kommuner, i alle fylker. I dag har i underkant av 10 kommuner skolemesterskap.
Tema på lederseminar? Ha en egen person til å jobbe med saken.
Dette blir en sak til neste styremøte.
Sak 53, saker fra årsmøtet
•

Se på muligheten for å finne dato for NMU som ikke kolliderer med EM og
VM. EA orienterer om at USF alltid forsøker å unngå kollisjon, men det er
ikke alltid mulig. NMU må arrangeres i november. I 2013 og 2014 unngår
vi kollisjon.

•

Gjøre landslagssamlingene til mer målrettet satsning. JLK mener at man
kan definere innhold og omfang, men ikke reservere samlingene til
forberedelse til EM og VM. EA innskyter at samlingene skal være både
sosialt og trening. ÅS innskyter at man kan «stramme opp» opplegget.

•

Uttakskriterier. JLK orienterer om at vi bør fortsette som før. Vi kan sette
ratingkriterier, men UK skal kunne bruke skjønn. Rating kan være
kvalifiserende, men skal ikke være diskvalifiserende.

Sak 54, andre saker
5. styremøte settes til 19. januar 2013, 6. styremøte settes til 9. mars 2013.

