
Referat Forbundsstyremøte USF torsdag den 4.9.2000 
Hvor: Frennings vei 3 
Hvem: Espen Andersen,  Tore Hansen, Hans Olav Lahlum, Hans-Inge Kongevold, Ole 
Vallaker og  Bjarke Kristensen  
Tlf:  Nils Å Mikkelsen og Odd H Birkestrand 
Ikke tilstede: Bjørn Åge Christensen, Bjarne Gjørvad 
Møteleder: Espen 
Referent: Hans-Inge 
 
  
Sak 1: Konstituering 
 Nestleder, kasserer, sekretær og turneringssjef tar gjenvalg. 
Oppsummering AU blir uendret  Espen Andersen, Hans-Olav Lahlum, Tore Hansen 

UK utpekes senere 
Jenteutvalget uendret Sheila Barth Berntsen, Anne Jervan, Per 
Blikra, Dag Lauås 
UFOS  
Disiplinærkomite  Øystein Brekke. Gunnar Lie, Egil Arne Standal 
Lagsjakkomite Øystein Brekke, Arne Danielsen. Suppleres med en 
til. 

Sak 2: Referater 
 Referat fra årsmøtet er ikke undertegnet ennå 
 Referat fra sentralstyre og  AU i NSF tas til etterretning 
Sak 3: Orientering  v/leder 
Espen Få flere klubber  de kretser der det er få klubber fra før. Ha flere 

støtteberettigede kurs. Lederkursene våre måtte dessverre avlyses 
Sak 4: Kontorssaker 
Generalsekretær Erik Parr blir ny sivilarbeider.  

førsteraden: Brekke fortsetter frem til sommeren 2001. Han ønsker 
å få BGP-resultater ferdigtygd. 
Kontoret kjøper inn noen brikker fra Sjakkutsalget som nedlegges, 
for å lage en startspakke. Det jobbes med å trykke opp ”Lær å sette 
sjakk matt!” på nytt. 

Sak 5: Økonomi 
 På grunn av omlegging i statstøtten, vil det lønne seg ennå mer å 

satse på kurs. 
Flaks: alt tyder på at vil få ca 80.000. Nesten alt går til lokalplanet. 
Mye av dette vil gå med like stort beløp til alle lokallag.  

Sak 6: Diverse kurs  
 Ole Valaker, Sverre Johnsen og Bjarke Kristensen bli med i og 

velger supplerende til kurskomiteen   
Sak 7: Turneringer 



 Stillingen i BGP/UGP er uklar i forbindelse med sen innsendelse av 
resultateer. 
Ungdomslandslaget: Dette går bra. Trening over internett har blitt 
populært. 
Kadettlandslaget mangler trener. 
NM for juniorlag går etter planen. 
NM for jenter 2001 er i rute. Espen vil sannsynligvis være till 
stede/hjelpe til. 
NM for skolelag 2001 må muligens flyttes fram til begynnelsen i 
april. 
VM i Hellas og  EM i Spania går som planlagt  
Hans Olav Lahlum fremsatte et forslag om å myke opp tidligere 
vedtak om å ikke delta i klassen U12 i EM/VM. Dette ble nedstemt 
med 4 mot 3 stemmer. 
Ungdomslagserie: Komiteen har som mandat å undersøke 
muligheten for en lagsjakkserie med oppstart år 2001. 
Estlandsturen: Vi har ca 10deltakere, dersom noen flere ville delta 
på denne turen ville det være fint. 

Sak 8 Endring av rundeantall under NM individuelt: Det spilles med 6 
runder i A, B og C , og i utgangspunktet 7 runder. Årets arrangør 
prøver et oppsett på 8 runder. Det blir også nytt at betenkningstiden 
ikke skal reduseres i første runde. 

Sak 9 Neste møte 
 Mandag 22. oktober kl 17:00 i Frennings vei. 
 



Referat fra styremøte USF 2/00 –01 
23/10 2000 

 
Tilstede: Espen L Andersen, Hans Olav Lahlum, Tore Hansen, Bjarne Gjørvad (telefon), 

Nils Petter Mikkelsen. Hans Inge Kongevold og Bjarke Kristensen var tilstede 
under sak 12 og 13. 

Forfall: Bjørn Å. Christenson, Ole J. Valaker, Odd Helge Birkestrand 
 
Før møtet ønsket EA Bjarne Gjørvad velkommen i styret, og det ble enighet om 
å utsette sak 12 og 13 til BK ankom møtet. 
 
Sak 10 Referater 
 Referatene 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 og 10.8 ble tatt til 

orientering. Referatet fra forbundstyremøte 1/00 – 01 ble etterlyst. 
Sak 11 Orientering ved leder 
 EA utrykket mindre optimisme med hensyn til medlemstallet, enn det han sa på 

forrige møte. Årsaken til dette var at det var en minimal vekst til nå denne 
høsten, og flere store lokallag har ennå ikke sent inn medlemsskjema til USF. 
Heller ikke løfte om 600 Kr i Frifond midler virker å hjelpe. 

Sak 14 Kurs og konferanser 
       14.1 Instruktørkurs 
       14.1.1 Harstad 
 Dette kurset ble avholdt med 15 deltakere, og har allerede nå resultert i et nytt 

lokallag MO SKU. Det er også forventet medlemsvekst i Tromsø SKU. 
      14.1.2 Trondheim 
  Dette kurset hadde 10 deltakere, og Erik Parr er koordinator for kurset. 

Foreløpig satser man på å komme i gang på 6 skoler i Trondheim, samt i Frosta 
og på Stjørdal. 

     14.2 Fremtidige kurs etc. 
     14.2.1 Estlandprosjektet  

Ble behandlet under sak 17 
     14.2.2 4-landskamp treningsgruppe 

HOL så positivt på denne muligheten i fremtiden, men påpekte at dette ikke lot 
seg gjøre i år på grunn av kort tid mellom uttaket og turneringen. 

    14.2.3 Andre 
EA orienterte om kurs på NTG (se sak 15), samt et ønske om å arrangere 
instruktør kurs over hele landet. Det ble foreslått kurs for Hordaland, samt et 
for Vestfold, Telemark, Agder i løpet av våren 2001. Styret stilte seg positivt til 
dette så sant man fant budsjettmessig dekning for dette. 

Sak 15. Avtale med NTG 
BK og EA har hatt et møte med Simen Agdestein hvor vi fremmet synspunktet 
om å omgjøre vå støtte til en ”garantert husleie avtale”. Dette synes Simen var 
interessant, men han uttrykte bekymring for NTG Sjakk sin økonomi. Espen 
omdelte et forslag på mulig bruk av NTG’s kurslokaler 12 ganger a 2500 
kroner, og styret fant dette interessant.    

Sak 16. Turneringer 
       16.1 NM for juniorlag 

Dette arrangementet ble avholdt i Oslo, og det var en hvis økning i deltaker 
antallet. 

       16.2 Nordisk mesterskap for Barneskolelag 



Dette arrangementet ble avholdt på Gausdal. Det ble norsk 3 og 4 plass, og vi 
kom i havn litt under budsjett. 

      16.3 Nordisk mesterskap for ungdomsskole- og videregående skolelag 
  Ble arrangert i Danmark med to 4 plasser. 
      16.4 EM i Hellas 
  HOL informerte om et bra arrangement med OK resultater. 
 Kommende turneringer 
       16.5 VM i Spania 

HOL uttrykte skepsis overfor uryddige arrangører, vi avventer rapport fra 
reiselederne. Resultatene ser OK ut. 

       16.6 NM for Ungdom 
HOL uttrykte at arrangørene har full kontroll og ba styret merke seg at 
arrangørene falt ned på 7 runder i de yngste klassene. 

       16.7 4-landskamp i Sverige 
Blir arrangert i Sverige en gang i desember. Kontoret avventer innbydelse. 

16.8 NM for skolelag 
NPM fortalte at Sandnes USK ikke vil ta på seg arrangementet,  HOL og EA 
jobber for å finne arrangør. 

Sak 17. Eventuelt 
       17.1 Prosjekter 

EA orienterte om at USF vil søke SUAK om midler til to prosjekter. Prosjekt 1 
er et nasjonalt prosjekt angående Internett og sjakk. Det ble utdelt tanker 
omkring en prosjektbeskrivelse på møtet. Prosjekt er et internasjonalt prosjekt 
med Estlandsturen som basis.  
Det vil videre bli søkt demokratimidler for Estlandsturen (gjenbesøk) samt en 
tur til St. Petersburg (sjakkskole) 

Pause 
Under pausen ankom Bjarke Kristensen og Hans Inge Kongevold 
Sak 12  Økonomi 
        12.1 Generelt 

BK orienterte om USF’s økonomi. Det virker som vi er i rute, men vi har hatt 
en sprekk på Kurs (Harstadkurset kostet 30 000). Det er imidlertid penger vi får 
tilbake om 2 år. BG mente at budsjettoverskridelser må bli fremlagt for styret 
før man bruker pengene.  

         12.2 Frifond 
Søknadsfristen for Frifondmidler er i ferd med å gå ut, uten at det er kommet 
noe særlig med søknader.  Kontoret og AU fikk fullmakt til å behandle 
søknadene. 

 12.3 Diverse 
BK gjennomgikk de midlene Jan Søyland har skaffet norsk sjakk. Han uttrykte 
også et ønske om å beholde JS på kontoret. Styret sluttet seg til dette. TH 
hevdet at ansvarsforholdet (USF/NSF) i stillingen måtte avklares. 

          12.4 Økonomiske konsekvenser av endrett BFD regelverk. 
BK, EA og Erik Parr har hatt et møte med representanter fra SUAK, hvor det 
kom frem at USF kan søke på internasjonal grunnstøtte og at kurs ikke lenger 
trenger å være demokrati relatert. Altså kan vi få støtte til sjakkurs og 
sjakktrening. Se for øvrig vedlegget til sak 15. 

Sak 13 Kontorrapport 
       13.1 Personal 
       13.1.1 Sivilarbeider 



BK fortalte at Erik Parr var en god mann for kontoret, og at kontoret nå 
fungerte godt.  

      13.1.2 Øvrige 
 Se sak 12.3 
      13.2 Førsteraden 
 Neste blad ventes å komme ut om 14 dager. Det ble også besluttet å trykke 

særtrykk av Førsteraden. 
      13.3 Sjakktuelt 
 Nyhetsiden vil bli bedre oppdatert, mens resten av USF sin del er oppdatert. 

Det er imidlertid liten interesse for USF sine organisatoriske sider. 
     13.4 Håndboken 
 Denne boken vil komme ut før NM for ungdom 
     13.5 USF’s startpakke for lokallag. 
  USF selger 5 sjakksett + diverse materiale til nye lokallag for 950 Kroner. 
Sak 17 Eventuelt fotsetter 
        17.2 Hedersmerke 

EA foreslo at Finn Møller SK 1911u tildeles USF gullmerke. Styret var 
enstemmig enig i dette, og EA vil overrekke dette under OM for lokallag 
18/11. 

17.3 BGP resultater 
Det forelå et merkelig resultat fra Norway Cup BGP. HIK mente at denne 
turneringen skulle strykes fra BGP sammendraget. Styret sluttet seg til dette. 

Sak 18 Neste møte 
Neste møte ble lagt til 11/12.  Det ble også ønsket et fellesmøte med NSF i 
slutten av Januar. 



Referat  

Forbundsstyremøte  

nr. 5  2000-2001 
26/3, 2001 

 
Til stede:  Espen Andersen, Bjørn Å. Christenson, Tore Hansen, Hans O. Lahlum, Hans-

Inge Kongevold,  
På telefon:   Nils P. Mikkelsen og Bjarke Kristiansen 
 
Sak 39.     Referater 
    39.1.         Forbundstyremøte nr. 3/00-01 
    39.2.         Forbundstyremøte nr. 4/00-01 
    39.3.         Ekstraordinært forbundstyremøte 12/3-01 
    39.4.         AU-møte nr. 5/00-01                                                                                 
 
Sak 40.     Orientering ved leder 
Mål for 2001 – oppfølging, dette er i god gang. 
 
Sak 41.     Økonomi 
Det går mot et  underskudd, men ikke oversikt 
 
Sak 42.     Kontorrapport 
Rapport fra møte med fordelingsutvalget  
Vi må henvende oss til departementet skriftlig for å få svar på om hva som skjer dersom NSF 
blir medlem i idrettsforbundet.                                                
Personale 
Det er allerede i gang arbeid med å få en ny sivilarbeider. Det er også snakk om å skaffe oss 
en sommervikar.  
Redigering av Førsteraden nr 2 og 3/2001 
Viktor flytter hit? Ellers må disse bladene lages av kontoret. 
    42.4.         Annet 
 
Sak 43.     Førsteraden 
Ny redaktør 
 
Sak 44.     Prosjekter, kurs og konferansen 
    44.1.         USF har utarbeidet en kursplan for 2001, denne er i god gjenge, og vi ligger 
derfor an til å få de 750 kursdøgnene som er så viktig.                                                                    
Skolesjakkprosjekt i Vestfold 
Vi har fått noe mindre støtte en det vi har søkt om, og må endre litt på budskjettet. 
 
Sak 45.     Turneringer 
        Avholdte turneringer 
- BGP – Mandagsturneringer i OSSU 
Det har vært noen reaksjoner på dette. Vi avventer evaluering fra OSS om dette. 
- Nordisk individuelt 
Gjennomført 
          Kommende arrangementer 



- Åpne NM for juniorer 
Skal evalueres                                                                                 
- NM for Skolelag 
Vi trenger en som kommer og hilser fra USF                                                                                         
- Landsturneringen, leir 
Vi jobber med å få tak i en leder til dette. Vi må bestrebe oss på å få 10 deltakere, slik at det 
blir stønadsberettiget. 
          Mesterskaper i 2002 
- NM for jenter 2002 
Nordstrand ligger an til å få dette mesterskapet, vi venter på søknad. 
- NM for skolelag 2002 
Søker? 
- Åpent NM for juniorer 2002 
Det er lenge til fristen går ut, og vi har en mulig søker. 
- Jubileumsturneringer 2002 
Espen luftet tanken om å ha en eliteturnering kombinert med en stor breddeturnering. Men vi 
trenger gode ideer. 
          Nordiske mesterskaper 
    45.10.     4-landskamp år 2000 
4-landskamp år 2001 [i Norege] 
 
Sak 46.     Treningslandslag 
Ungdomslandslaget 
Hans Olav synes at interessen for treningen på internett er for laber. Muligens kan dette 
skyldes litt usikkerhet på teknikken. 
    46.2.         Kadettlandslaget er i rute. 
 
Sak 47.     Hederstegn.  
Nye navn legge fram til  
 
Sak 48.     Eventuelt 
Parr og Andersen deltar på møte i LNU den  
 
Sak 49.     Neste møte 
Mandag etter 20 mai, kommer an på når  



Referat fra USFs forbundsstyremøte nr 6 00/01, den 31.5.01 på 
Sjakkontoret. 
 
Til stede: Espen Andersen, Tore Hansen, , Hans-Inge Kongevold, Ole Valaker og Bjarke 
Kristensen 
På telefon:  Hans O. Lahlum og Odd Helge Birkestrand 
Referent: Hans-Inge Kongevold 
 
Sak 50 Referater 
Forbundsstyremøte 5/00-01, AU-møte 7/00-01 og NSF sentralstyremøter nr 6 og 7, ble 
gjennomgått og tatt til etterretning. 
 
Sak 51 Orientering ved leder 
Vi har hatt en bra fremgang med medlemmer og nye lokallag. Dette ser ut til å være en reell 
økning. 
 
Sak 52 Økonomi 
Regnskapet kommer med et underskudd som er forårsaket av overskridelse på personal, 
representasjon og førsteraden. Ole mente at vi burde synliggjøre at noe av dette er 
investeringer i fremtidige inntekter. 
Vi legger fram budsjettforslag for 1.5.2001 og for kalenderåret 2002. Forslaget til budsjett ble 
vedtatt. 
 
Sak 53 Kontorrapport 
Jorunn  har fått ny jobb og slutter allerede i løpet av juni, på grunn av kort oppsigelsestid og 
ferieavvikling  
Stoff til neste  førsteraden må leveres innen 11.juni.  

 
Sak 54 Førsteraden 
Victor Hansen ble innstilt som nummer en til denne posten. 
 
Sak 55 Prosjekter 
Det er gått brev til Nordstrand SKU og vært møter i forbindelse med avvikling av 
jentesjakkleiren. Instruktørkurset i Telemark var vellykket, og skaffet kanskje nye 
interesserte. 

 
Sak 56 Turneringer 
NM for skolelag; bra arrangement men resultatservice fungerte dårlig. 
Åpent NM for junior ble preget av noe yngre spillere. 
Sjakkleiren ser ut til å gå i orden både når det gjelder ledere og antall deltakere. 
NM for jenter 2002 vil kanskje bli arrangert av Sørum. 
NM for skolelag 2002 går til Masfjorden. 
Hans Olav tar kontakt med Bærum, for å høre om de er interessert i å arrangere NM for 
juniorlag i 2002 
Jubileumsturneringen bør bli et slags åpent junior-NM med sterk internasjonal deltakelse. 
Espen tenker seg også 1000 barn som spiller sjakk samtidig i Oslo. 
Kommende firelandskampen vil bli en stor utelling for USF. 
 



Sak 57 Treningslandslaget 
Kadettlandslaget er inne i en liten krise, på grunn av manglende spillere i denne alderen. AU 
vurder hva vi skal gjøre fremmover. 
 
Sak 58 Hederstegn 
Espen og Hans Olav vurderer om hederstegn skal deles på årsmøtet i år eller om vi skal samle 
opp og dele ut senere. 

 
Sak 59 Forslag til årsmøtet 
Johs Kjekens to forslag ble behandlet. 3 måneders frist for forandringer av reglementer virke 
stivt, men er OK. 
Styret  støtter forslaget om at runden bør være ferdig for alle under 16 før kl 22.00, men vi er i 
mot å kutte ned betenkningstiden til 20 minutter, og mener heller ikke dette er nødvendig. 
Det ble foretatt en kjapp opptelling av hvor mange fra styret som ville være til stede under 
landsturneringen. 
 
Sak 61. Eventuelt - Ingen saker 
 
Sak 62 Neste møte 
Neste møte blir under Landsturneringen. 
 
Hans-Inge Kongevold 
5.6.2001 


