
UTKAST TIL REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 2/08 – 09 
 
Tilstede: J.Paul Schmidt, Charlotte Tjølsen, Hans-Inge Kongevold, Ellisiv Reppen, Lars Pilø 
og Dag Danielsen (generalsekretær) 
 
Forfall: Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Jøran Aulin-Jansson, Øyvind Malin og Maria Pitz 
Jacobsen. 
 
Sak 8 08-09 Valg av referent og godkjenning av referat fra forbundsstyremøte 1/08-09 
 
Vedtak: DD ble valgt til referent. Referatet fra forrige møte ble godkjent med følgende 
tilføyelse etter forslag fra Lars Pilø under sak 2 08-09: Styret forutsetter at vedtakspunkt 1 
innføres med lempe, slik at også interessene til de spillere som allerede har vært tatt ut i 
landslagsgruppen blir ivaretatt. 
 
Sak 9 08-09 Supplerende uttak til EM og VM 
 
Det er kommet tre henvendelser til USF som følge av uttaket til EM og VM.fra henholdsvis 
Ellisiv Reppen, Bjørn Benjaminsen og Oslo Sjakkrets Ungdom. 
Generalsekretæren redegjorde for de tre henvendelsene og bakgrunnen for innkallingen av 
styremøtet. 
 
Følgende forslag til vedtak fra Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) ble vedtatt behandlet på et 
senere møte, fordi forbundsstyret mente at det var prinsipielt galt å endre en gjeldende praksis 
mitt i et uttak som ikke var ferdigbehandlet: 
 
1) Det skal alltid tas ut to spillere (en til hvert mesterskap) samt minst en reserve i hver 
aldersklasse til EM og VM.  
 
Punkt to i forslag fra OSU ble deretter behandlet.Forslaget lyder som følger: 2) For årets uttak 
får dette følgende konsekvenser: Det suppleres med minst to jenter i klasse U 18, en jente i 
U16 og to jenter i U 12…. 
 
Til grunn for behandlingen lå også henvendelsene fra Bjørn Benjaminsen og Ellisiv Reppen. 
 
HIKK mente at det ga uttrykk for at han prinsipielt sett var galt å gjøre et supplerende uttak 
fordi man da blandet seg inn i UK sitt arbeidsområde. JPS ga uttrykk for at han stemte blankt i 
sakens anledning. LP mente at styret på prinsipiell basis bør diskutere Norges Idrettsforbunds 
retningslinjer som innebærer at spillere under 12 år ikke bør delta i internasjonale turneringer. 
Styret gjorde deretter følgende vedtak: 
 
Vedtak:  
Det gjøres følgende supplerende vedtak til EM og VM for ungdom. Jenter 18 år: Evy 
Færevaag, reserve Lisbeth Haugsvær. Jenter 16 år: reserve Maren Stangeland. Jenter 
12 år: Jarani Suntharalingam, reserve Oda Tjetland. 
 
 
 
 
 



 
Vedtak: J.Paul Schmidt gjennomgår eksisterende reglement og lager forslag til utkast til 
nye retningslinjer for UK som behandles på et senere forbundsstyremøte. 
 
 


