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Referat  
Forbundstyremøte  
nr. 2  2001-2002, 26/9 2001 

 
Sted:  Frenningsvei 3 
Tilstede: Espen Andersen (EA), Tore Hansen (TH), Hans Olav Lahlum (HOL). 
 og Bjarke Kristensen (BK). 
På telefon: Nils P. Mikkelsen (NPM), Odd Helge Birkestrand (OHB) 
Forfall:  Hans-Inge Kongevold (HIK), Bjarne Gjørvad (BG), Ole Valaker (OV). 
 
Sak 13. Behandling av klager 

HOL gav en kort redegjørelse og besvarte enkelte spørsmål før han forlot møtelokalet. 
Etter å ha vurdert de foreliggende klagerne samt svarene fra Hans Olav Lahlum grundig, 
vedtok de tilstedeværende styremedlemmer enstemmig å anmode Hans Olav Lahlum om ikke å 
være lagleder under 4-landskampen på Gausdal. Styret begrunner dette, ikke med manglende 
tillit til Hans Olav Lahlum, men med ønsket om å opprettholde størst mulig ro i 
organisasjonen. 
HOL deltok heretter igjen på møtet. 

Sak 14. Kontor og økonomi ved gen. sekr. 
14.1. Personale 

BK orienterte kort om ansettelse ny sekretær i USF, Maria Andersen. 
14.2. Håndbok 

Ble delt ut på møtet. 
14.3. Frifond 

BK orienterte kort om årets tildeling. 
Sak 15. Prosjekter, kurs og konferansen 

15.1. Nør-Sør prosjekt Bangladesh 
BK orienterte kort om Erik Parr og Torstein Baes pågående tur til Bangladesh. 

15.2. Moving On – Baltikumbesøk 
BK orienterte kort om Espen Andersen og Jan Søylands forestående tur til Baltikum. 

15.3. Skolesjakk Online 2001 
BK orienterte kort om de nye planene. Prosjektets slutdato er nå satt til mars 2002. 

Sak 16. Turneringer 
16.1. NM for Juniorlag. Intet nytt. 
16.2. NM for Ungdom Online. BK orienterte kort om turneringen som planlegges avvikler 

den 27/12 over Internett ved serveren ICC: 
Sak 17. Treningslandslag 

17.1. Ungdomslandslaget. BK orienterte kort om uttak og fremdriftsplanen for ULL. 
17.2. Kadettlandslaget. BK orienterte kort om uttak og fremdriftsplanen for KLL. 

Sak 18. Neste møte 
Som planlagt tidligere den 31. oktober. 

 
Bjarke Kristensen 
referent 
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Referat  
Forbundstyremøte  
nr. 3  2001-2002, 27/9 2001 

 
Sted: Telefonmøte 
Tilstede på telefon: Espen Andersen (EA), Nils P. Mikkelsen (NPM), Tore Hansen (TH),  
 Bjarne Gjørvad (BG), Odd Helge Birkestrand (OHB), Ole Valaker (OV) og 

Bjarke Kristensen (BK). 
Tilgjengelig på telefon: Hans Olav Lahlum (HOL). 
Forfall: Hans-Inge Kongevold (HIK). 
 
Sak 19. Valg av lagleder til 4-landskampen 2001 

Etter grundig diskusjon av saken vedtok Forbundsstyret med et stemme mot følgende: 
På grunnlag av den konflikten som er har styret funnet det riktig å finne en annen lagleder til 4-
landskampen. Styret understreker at dette ikke er et uttrykk for mistillit til Hans Olav Lahlum. 

Sak 20. Neste møte  
Som tidligere avtalt den 31. oktober kl. 17:00 på Frenningsvei 3. 

 
 
Bjarke Kristensen 
referent 
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Referat fra 

Forbundstyremøte  
nr. 4  2001-2002, 31/10-01 

Sted: Frenningsvei 3 
Tilstede:   Espen Andersen,  Tore Hansen , Hans Olav Lahlum, Hans-Inge Kongevold,  Bjarke 

Kristiansen.  På telefon: Bjarne Gjørvad og Odd Helge Birkestrand. 
Forfall: Nils Petter Mikkelsen og Ole Valaker 
 
Sak 21. Referater 

21.1. NSF AU-møte den 25.10 ble tatt til etterretning 
Sak 22. Orientering ved leder 

22.1. Espen mente at et av de største problemene nå var kretser det ikke var noen aktivitet i. 
Sak 23. Økonomi 

23.1. Generelt: Det kjøres to regnskapssystemer samtidig i forbindelse med overgang til nytt 
system. Det nye regnskapssystemet vil gjøre det lettere å ha oversikt på utestående 
fordringer fra klubber med mer. 

23.2. Frifond: Restmidler fra årets Frifond-midler er delt ut. Ved hjelp av Frifond-midlene vil 
vi få i gang nye lokallag bl.a. i Kristiansand og Finnmark. 

23.3. Kassakreditt: Likviditetsmessig har begge forbund problemer. AU i NSF har derfor bedt 
kontoret kontakte banken for å ordne kassakreditt. Vi mangler ca 100.000 i to måneder.  

Sak 24. Sjakkontoret 
24.1. Personale: Philip vil ha en sentral rolle når vi kontakter kontoret. Maria tar seg av 

medlemsdatabasen. Jan Søyland jobber med alle kurs vi holder på NTG. Personalutgifter 
holder seg innenfor fastsatt budsjett. 

24.2. Kontorets fremdriftsplan: Ekstra arbeide i forbindelse med overgang til nytt system, har 
ført til at kontoret ligger på etterskudd med enkelte ting, men ikke mer enn at en vil ta 
igjen dette senere. 

Sak 25. Protester og klager 
25.1. Forespørsel fra Sverre Johnsen: Hans Olav svarer ja på spørsmål om han har vært 

involvert i klagesaken men bare som rådgiver. 
25.2. Brev fra Hans Olav Lahlum: Styret vurderte de fremlagte punktene i brevet, uten Hans 

Olav til stede, og fattet følgende uttalelse:  
a. Styret vil med dette fastslå at det i de klagene som er kommet fra OSSU ikke har 
framkommet noe som gir grunnlag for kritikk av USFs turneringssjef, og at Hans Olav 
Lahlum har forbundsstyrets fulle tillit. 
b. Styret opprettholder sitt vedtak i sak nr 19/2001 
c. Styret oppfordrer Hans Olav Lahlum til å fortsette det gode arbeidet han gjør som 
turneringssjef i Ungdommens sjakkforbund. 

 
Etter å ha blitt forelagt styrets uttalelse, ba Hans Olav Lahlum om å bli fritatt for alle verv i USF med 
øyeblikkelig virkning: forbundsstyremedlem, turneringssjef, medlem av arbeidsutvalget, leder av 
uttakningskomiteen og leder av reisefordelingsfondet. 
Forbundsstyret innvilget denne søknaden, i tråd med praksis i slike saker.  
Styret vurderte forskjellige alternativer i forbindelse med at det nå manglet to sentrale tillitsmenn. Det 
ble bestemt å diskutere dette videre på et snarlig nytt møte. I forbindelse med at det nå var blitt såpass 
sent på kvelden, og at turneringssjefen skulle ha medvirket i mange av de oppsatte punktene, ble også 
resten av sakslisten utsatt. En fortsetter fra sak 26 på neste møte. 
 
Neste møte ble fastsatt til torsdag 8.november kl 17:00 på forbundskontoret. 
1.11.01 Hans-Inge Kongevold 
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Forbundstyremøte  
nr. 5  2001-2002,  
8/11-01 kl. 17:00 

Sted:  Frennings vei 3  
Tilstede:  Espen Andersen,  Tore Hansen , Hans-Inge Kongevold,  Bjarke Kristiansen 
Telefon: Odd Helge Birkestrand,  Nils Petter Mikkelsen, (Ole Vallaker) 
Forfall: Bjarne Gjørvad 
 
Sak 26. Referater  

26.1. Referater fra møter den 26.9.01, 27.9.01 og 31.10.01 ble godkjent 
Sak 27. Orientering ved leder 

27.1. Det viser seg at det også finnes et lokallag i Alta. Dermed har vi et lokallag også i 
Finnmark fylke. Det er også interesse for å starte et lokallag på Svalberg. Det er også 
kommet i gang et lokallag i Kristiansand. 

Sak 28. Konstituering 
28.1. (Ole Vallaker var også med på telefon en kort stund under dette punktet.) Hans-Inge 

Kongevold ble valgt som ny turneringssjef. Han blir dermed også AU-medlem og leder 
av Uttakningskomiteen og reisefordelingsfondet. Ole Vallaker rykket opp fra 
varamedlem til medlem, for å fylle den ledige plassen i styret. 

Sak 29. USFs årsmøte 
29.1. Forslag om ekstraordinært årsmøte ble nedstemt mot en stemme. 

Sak 30. Økonomi 
30.1. Generelt 
30.2. Frifond 

30.2.1 Vi har en restbevilgning på 29.000 som AU har mandat til å fordele. 
30.2.2 Frifondmidler har ført til bedre innmelding av medlemmer. 

Sak 31. Sjakkontoret 
31.1. Bjarke orienterte om situasjonen på kontoret. 

Sak 32. Prosjekter, kurs og konferansen 
32.1. Nord-Sør prosjekt Bangladesh 

32.1.1 Det er avtalt et gjenbesøkt fra Bangladesh. Disse skal assistere under avvikling av 
en internasjonal turnering i Norge. 

32.2. Moving On – Baltikum-besøk 
32.2.1 Denne ble en lang og ganske slitsom tur, og på alle stedene traff en heller ikke de 

riktige kontaktene. 
32.3. Skolesjakk Online 2001 

32.3.1 Det har vært vanskelig å få så mange som planlagt til å stå for administrasjonen av 
dette prosjektet., men det kjøres nå videre med en mindre gruppe. 

32.4. Plan for kurs på NTG 
32.4.1 Det er lagt opp til diverse  kurs som bør være formålstjenlige og lønne seg 

økonomisk. 
32.5. Andre prosjektet 

32.5.1 Bjarke utnevner en komité av eksterne personer til å ta seg av dette. 
Sak 33. Turneringssaker 

33.1. EM for ungdom 
33.2. VM for ungdom 

33.2.1 Disse to turneringene gikk greit, uten spesielle resultater den ene eller  den andre 
veien. 

33.3. 4-landskampen 
33.3.1 Det er kommet en klage her fordi et ekstra jentelag  som kom inn i siste øyeblikk, 

hadde andre økonomiske betingelser en de som var kvalifisert, og at dette laget 
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ikke var tatt ut på en rettferdig måte. Bjarke svarer på klagen ved å forklarer 
omstendighetene rundt uttaket i neste løpeseddel. 

33.4. NM for Juniorlag 
I forbindelse med en hendelse under NM for juniorlag, var det nødvendig å 
endre dette reglementet for å gjøre det tydeligere hvordan rundene skulle 
settes opp. Reglementet for NM for skolelag endres tilsvarende. 
 
Setningen "Rundeoppsett skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng 
tellende før startnummer" (NM for skolelag punkt 5 og NM for Juniorlag 
punkt 5) endres til 
"Rundeoppsettet skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng 
tellende før farge og startnummer. Poenggruppen består etter dette av 
lag med like mange lagpoeng og individuelle poeng." 

  
33.5. NM for Ungdom 

Det var enighet om at reglementet  burde endres slik at det ble satt en minstestandard for 
”deltakerbevis”. 

33.6. NM for jenter: Som nevnt i forrige  referat er dette i god gjenge.  
    

33.7. BGP/UGP 
33.7.1 Det settes inn et punkt i reglementet som i utgangspunktet begrenser antall 

turneringer et lokallag kan arrangere til fire. Dermed kan søknader om å få 
arrangere turneringer utover dette avises selv om de ikke kolliderer med andre 
turneringer eller bryter andre punkter i reglementet. Det kan selvfølgelig gis 
tillatelse til å arrangere flere turneringer dersom det virker fornuftig. 
Turneringssjefen utarbeider et konkret forslag. 

33.7.2 Det ble framlagt en statistikk over deltakelse i BGP/UGP basert på de ca 80% av 
spillerne som var blitt innrapportert med fødselsnummer. 

  
33.8. Jubileumsturneringer 

33.8.1 Det må jobbes videre med planleggingen her. 
33.9. NM for Ungdom Online 

33.9.1 Denne turneringen er i gjenge. 
Sak 34. Innstilling fra lagsjakkutvalget 

34.1. Oversendes  AU 
Sak 35. Treningslandslag 

35.1. Ungdomslandslaget 
35.2. Kadettlandslaget 

35.2.1 Disse går som planlagt.  
Sak 36. Hederstegn 

36.1. Utsettes 
Sak 37. Eventuelt – ingen saker 

 
Sak 38. Neste møte Lørdag 15.deseember 
 
14.01.01 H.I. Kongevold 
referent 
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Forbundstyremøte  
nr. 6  2001-2002,  
15/12-01 kl. 10:00 

 
Sted: Hotell Clarion Christiania i Oslo  
Tilstede: Espen Andersen,  Tore Hansen , Hans-Inge Kongevold,  Nils Petter Mikkelsen og 

Bjarke Kristiansen,  
På telefon: Odd Helge Birkestrand,   
Forfall: Bjarne Gjøvad, Ole Vallaker 
 
39. Referater 

39.1. Referat fra forbundstyremøte nr 5  2001-02 ble godkjent 
 

40. Orientering ved leder 
40.1. Evaluering av årets målsettinger 
  Vi ser ut til å havne rundt 3200 medlemmer, mot planlagte 3500. Når det gjelder to 
lokal lag i alle kretser, så er dette vanskeligere. Selv om vi ikke har nådd målet, så er det blitt 
mange nye lokallag i utsatte fylker. (Vi tar kontakt med Tønsberg for å prøve å få opprettet et 
formelt lokallag der.) 
Samarbeidet med LNU går bra ved at vi har medlemmer i flere  viktige komiteer. 
Den nye systemet for samarbeid med NTG ser ut til å gå bra.  
Skolesjakk Online har litt problemer, men vil gå som planlagt. Vi har diverse prosjekter/kurs 
i gang.  
Vi får mellom 400 og 500 kursdager, av målet på 750, men dette er likevel en bra økning. 
Det formelle samarbeidet med NSF har vært passivt. På kontornivå kan det bli en utvikling 
hvor USF har mange flere arbeidsoppgaver og personell enn NSF. 
NSF/USF har flere viktige poster innen nordisk samarbeid. Annet internasjonalt samarbeid er 
ikke blitt noe av.  
Ansettelse av ny redaktør til førsteraden er gått bra.  
Antallet av medlemmer som er  jenter er ikke sjekket, men vi har trolig ikke nådd målet vi 
satte oss. 
Vi har et tatt et nordisk mesterskap.  
Planene om jubileumsturnering er under arbeid. 
40.2. Mål/arbeidsplan for 2002 
   Vi må konkretisere hva vi mener med samarbeid med NSF. Dette må avklares før et 
eventuelt fellesmøte. Vi ser nærmere på forslag om lokal skolesjakkserie. Vi bør jobbe mot å 
få fram og utdanne flere tillitsvalgte. 
 

41. Økonomi 
 Budsjettet ser ut til å gå greit uten store overraskelser, det går mot et lite (planlagt) 
underskudd.. Vi har likevel likviditetsproblemer, som i hovedsak er et samarbeid med NSF. Vi 
har problemer med at fondsmidler er bundet opp på grunn av vedtektene. Etter to år med 
underskudd bør vi se på muligheter til å forbedre likviditet og resultat. Da  inntektene våre er 
avhengi av statsstøtte og politikk, er det usikkert hvordan disse vil utvikle seg på sikt. 
Vi er tilbudt en avtale med en mobiloperatør, men da dette har prinsipielle sider, mener styret at 
dette må behandles av årsmøte. Espen opplyste at sponsorutvalget mener de ikke kan støtte vår 
jubileumsturnering.  
 
42. Kontorrapport 
 Miljøet på kontoret er bra, og Espen mener også at det er positivt at vi har fått et ungt miljø 
på kontoret. 
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43. Prosjekter 

43.1. Kursplan 
Denne er lagt opp med stor aktivitet  i første halvår. 

43.2. Rapport fra lagsjakkutvalget 
Vi skriver et brev til utvalget og satser på å starte opp i september-2002. 

43.3. Jubileumsturneringer 
Vi må få fram flere ideer, men vi prøver fortsatt på å få til en massemønstring. 

44. Turneringer 
44.1. NM for ungdom 2001 

Denne turneringen er avviklet, med deltakerrekord for NM spilt på vestlandet. 
44.2. NM for ungdom på Internett 

Opplegget for dette er klart. Vinner av turneringen blir Norgesmester i nettsjakk.  
44.3. NM for jenter 2002 

Det er søkt om å få invitere 6 utenlandske spillere, og de søker jenteutvalget om støtte til 
dette. Styret forholder seg positiv til dette,  og kontoret vil sende ut innbydelse til andre 
land. 

44.4. Åpne NM for junior 2002 
Vi innvilger søknad fra NTG om å arrangere turneringen, og støtte.  Men det må 
inviteres 6 utenlandske deltakere, slik som er vanlig, isteden for 3 som det er lagt opp til 
i søknaden. 

44.5. NM for skolelag 2002 
Dette er i god gjenge. 

44.6. NM for juniorlag 2002 
Vi har foreløpig ingen arrangør til denne turneringen. 

44.7. NM for ungdom 2002 
   Drammen må forespørres om de ønsker å bruke sin opsjon på mesterskapet. 

 
44.8. BGP/UGP 2002 - nytt reglement 

Det settes en grense  for hvor mange turneringer et lokallag kan arrangere i løpet av et år 
på 5. Det kan søkes om dispensasjon for å få arrangere flere turneringer.  

45. Nordisk – reglementsendringer 
 De fremlagte forslagene må gjennomgås før dette møtet 
 
46. Lahlum-saken 
Styre gir følgende uttalelse som svar på underskriftsliste og andres ønske om styrets syn:  
”Som USFs styre er vi opptatt av at å sikre at våre unge medlemmer ikke lider noen form for 
overlast når de deltar på noen  arrangementer vi arrangerer. Når det er en konflikt mellom en 
tillitsvalgt og et medlem, er det vår holdning at det må tas mest hensyn til medlemmet.  
Vi presiserer at det var HOL som etter at denne saken er behandlet i styret, selv valgte å trekke 
seg fra styret og sine verv. Styret  har tatt dette til etterretning. Det har ikke fremkomme noe i 
saken som har endret styret holdning siden vedtakene ble fattet.” 
 
47. Eventuelt 
Det vil skje en endring med den gamle hjemmesiden til USF, slik at den ikke blir liggende som 
en dårlig vedlikeholdt inngangsportal for organisasjonen. Det er ikke meningen at de gamle 
sidene skal slettes eller at det skal bli laget mindre stoff av den typen som til nå er produsert på 
disse sidene. Hans-Inge og kontoret diskuterer endringer og hvordan dette gjøres teknisk. 
 
48. Neste møte blir siste helg i januar. 
17.12.01 Hans-Inge Kongevold 
Referent 



Forbundstyremøte USF 
nr. 7  2001-2002,  
26/1-02 kl. 10:00 

Sted:    Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30 VII 
Tilstede: Espen Andersen,  Tore Hansen , Hans-Inge Kongevold,  Nils Petter 
Mikkelsen og Bjarke Kristiansen, 
Forfall: Ole Valaker, Odd Helge Birkestrand 
 
49. Referater 
 49.1. Forbundsstyremøte nr 6  2001-02 
 I 41 bør regnskap byttes mot budsjett 
 Vårt svar fra Lahlum er blitt forsinket av tekniske grunner. Disse legges ut nå. 
Fra NSF 
 49.2. Sentralstyremøte 4/2001-02 – ble gjennomlest 
 Sivilarbeider slutter til sommeren. Generalsekretæren har ikke bestemt seg for å 
fortsette når åremålet går ut. Styret vurderer  videre hva som skal gjøres med innholdet i 
denne stillingen. 
50. Orientering ved leder 
 50.1. Medlemsoversikt per 31.12.01 

Vi mangler 300 medlemmer for å nå 3500, som var målet vi har satt oss , og jobber 
for å få folk til å sende inn medlemslister. 

50.2. Mål for styret 2002 
1. USF skal ha 3750 medlemmer 
2. Vi skal ha minst to lokallag i alle fylker 
3. USF fortsetter sin  kursvirksomhet for instruktører, samtidig som vi etablerer 

”etterkurs” for de som ønsker noe mer. 
4. USF vil komme med kurs tilpasset 15-16 åringer. 
5. USF skal opprettholde sitt engasjement i LNU 
6. USF skal i løpet av året definere et nytt prosjekt man skal søke midler til. 
7. Frifond midlene styres i større grad mot nyetablering og nytenkning i klubbene. 
8. USF skal være aktiv innen LNU 

51. Kontorrapport 
 51.1. Bjarke orienterte om personalsituasjonen. Det gikk nå med mye tid i forbindelse 

med overgang til nytt regnskapssystem. 
51.2. Sjakkontorets mål for 2002 

Kontoret satser på å få medlemsoversikt(og registrering) online i løpet av året. Det 
er ønskelig å sende ut regnskapet for 2001 i første uke i mars 
 

52. Førsteraden 
Vi ønsker å vurdere egen utgivelse.  

 52.1. Hva vil vi med den? Eget blad vil gi USF egen identitet. 
 52.2. Økonomiske vil det ikke bli særlig dyrere med eget blad. 
53. Representasjon & treningsgrupper 
53.2. Treningsgrupper (Det er gunstig at disse er kursbasert) 

Det opprettes en ny gruppe for de på Elo 2000 og rett under. Denne gruppa skal også 
fange opp de som faller mellom to stoler i forhold til eksisterende junior og 
kadettgruppe. Gruppen vil ha samlinger sammen med de andre gruppene. 

 53.3. Økonomiske skal dette gå innenfor gjeldene budsjett 



54. Økonomi 
 54.1. Frifond 2001, det ble orientert om ekstratildelingen i desember. 
 54.2. Regnskap for 2001, foreløpig resultat ble fremlagt. 
 54.3. Budsjett for 2002 – utkast ble fremlagt. 
55. Turneringer (norske) 
55.1. NM jenter 

Det går mot rekorddeltakelse her. 
55.2. NM skolelag 

Dette er sikkert OK 
 55.3. Åpne NM for juniorer - Søknad om støtte 
 Tore og Bjarke avgjør økonomisk støtte. 
55.3. NM juniorlag – arrangør søkes 

Lillehammer skal være interessert i å søke. 
55.4. NM for ungdom – arrangør søkes 

Drammen SKU har søkt, og tildeles herved arrangementet. 
55.5. Landsturneringen 2002 

Vi jobber med å få til sjakkleir under turneringen. 
56. Turneringer (internasjonale) 
56.1. Nordisk for ungdom 

Dette går som planlagt, med Hans Olav som sjakkleder og Espen som leder. 
56.2. 4-landskampens – fremtidig utvikling 

Vi ønsker å opprettholde denne kampen, som blant annet gir flere jenter mulighet til 
å delta i et internasjonalt arrangement.  

 56.3. Europeiske mesterskaper - Spørreskjema fra ECU 
 Bjarke og Hans-Inge svarer på dette 
57. Nordiske reglementer – til beslutt 

Vi ønsker å opprettholde betenkningstid og rundeantall. Vi har ingen holdninger til 
spillesystem. 

58. Eventuelt 
58. Neste møte 

Siste uke i februar eller første uke i mars. AU finner tidspunkt. [Dette ble senere 
utsatt for å få regnskapet ferdig] 

 
Hans-Inge Kongevold 
Referent 


