
Referat fra styremøtet i Stavanger 6. juni 2009 
 
Møtet startet kl. 13.00 
 
Til stede: Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Geir Werner, Ellen Carlsen, Maria Pitz 
Jacobsen og Øyvind Malin 
 
 
Sak 14 0910 Valg av referent og møteleder 
Vedtak: 
Øyvind Malin ble valgt som referent 
Håvard Løvik ble valgt som møteleder 
 
 
Sak 15 0910 Klage fra Aryan Tari 
Aryan Tari har klaget på uttaket til VM/EM for ungdom. 
1. Skal han tas ut i U10? 
2. Et prinsippvedtak er nødvendig: Er det alder eller klasse som gjør at USF ikke 
vurderer spillere til EM og VM? 
J.Paul innleder. 
 
Tidligere vedtak – vedtok vi noe om opprykk til en eldre klasse. 
Reglene definerer ikke klarte aldersgrenser for klasser. 
 
Dagens regler sier ikke noe om opprykk til eldre årsklasser i forbindelse med 
uttak til VM/EM. Styret mener dette bør komme klart frem av reglene. 
 
Vedtak: 
Styret ber om uttalelser fra de styremedlemmer som meldte forfall til møtet og 
fatter en beslutning når man har fått alle synspunkter på bordet. 
 
 
Sak 16 0910 NM for juniorlag 
Da NM for lokallag ble opprettet ble NM for juniorlag innlemmet i mesterskapet. 
Er dette en endelig beslutning? 
Håvard innleder. 
Det er tidligere vedtatt at NM for juniorlag skal inngå i NM for lokallag. 
 
 
 
Sak 17 0910 Dato for NM for lokallag 
NM for lokallag har foreløpig blitt lagt til begynnelsen av juni. Andre mulige datoer 
er januar eller september (det gamle tidspunktet for NM for juniorlag). Ønsker 
styret å legge føringer for neste års søkere? 
Håvard innleder. 



 
Det er tidligere vedtatt at mesterskapet ikke skal kollidere med Nordnorsk Mesterskap 
(arrangeres i pinsen) og skal arrangeres første helg etter dette. Vanligvis månedsskiftet 
mai/juni 
 
 
Sak 18 0910 Skal vi delta i Nordisk for gymnaslag? 
Det er mulig at Danmark ikke stiller i årets nordisk for gymnaslag. Ønsker Norge 
å fortsette å delta? 
Håvard innleder. 
 
Vedtak: 
Styret ber NTG v/ Simen om en uttalelse i forbindelse med dette. 
 
 
Sak 19 0910 Skal vi delta i 4-landskampen? 
Sverige har trukket seg fra årets 4-landskamp av økonomiske grunner. Skal 
Norge gjøre det samme? Hvis ikke, hvilke initiativer skal vi ta for å få den 
arrangert? 
Håvard innleder. 
Vedtak: 
Styret ønsker å prioritere firelandskamp fremfor nordisk for gymnaslag. Håvard tar 
kontakt med de andre nordiske landene for å høre hva de mener. 
 
 
Sak 20 0910 Arrangere internasjonal ungdomsturnering? 
Bør USF arrangere en større internasjonal ungdomsturnering? 
Er det en idé å vekke til live Det åpne NM for juniorer, som ikke har blitt arrangert 
siden 2003? 
Håvard innleder. 
 
En evt. juniorturnering må sees i samband med det øvrige turneringstilbudet som USF 
tilbyr medlemmene. Styret ønsker å jobbe videre med ideen og undersøke hvilke 
støtteordninger som er tilgjengelig og slikt. Kanskje det kan arrangeres en 
ungdomssjakkleir i tilknytning til turneringen. 
 
 
Sak 21 0910 barnesjakk.no 
Se mailvedlegg. 
Følgende må debatteres og vedtas: 1. Revidert budsjett. 2. barnesjakk.no som 
portal for all USFs nettinformasjon. 
Følgende må styret informeres om: 1. Revidert tidsplan. 
Truls innleder og informerer. 
Til info: Sjakkontoret mener at punkt 2, å samle all USFs nettinformasjon, bør 
diskuteres grundig, og også tas opp av NSF og Sjakkontoret. 



Truls informerte om fremgangen prosjektet. Styret diskuterte hvorvidt man skal samle 
all informasjon fra USF på barnesjakk.no. Truls klargjorde at intensjonen er å samle 
nyhetsstoff (samme stilen som Førsteraden). Videre ble det også redegjort for 
tidsfristene knyttet til prosjektet. Prosjektgruppen håper og kunne ha en alphaversjon 
oppe å kjøre innen utgangen av juli, og en ferdig versjon i månedsskiftet 
august/september.  
 
 
 
Sak 22 0910 CD-rom med diagrammer fra Chandler-bøkene 
Bør USF, hvis tillatelse fra Gambit forlag gis, produsere cd-rom med 
diagrammene og eventuelt annet aktuelt materiell fra ”Hvordan banke pappa i 
sjakk” og ”Sjakktriks for barn”? 
Truls innleder. 
Det er foreslått å lage en instruktørcd tilhørende bøkene «Hvordan banke pappa i sjakk» 
og «Sjakktriks for barn». Dette for å gjøre det enkelt for instruktører som ønsker å bruke 
bøkene til undervisning samt å gjøre det mer attraktivt å kjøpe inn klubbsett av disse. 
 
Vedtak: 
Truls arbeider videre med prosjektet samt undersøker rettigheter og kommer tilbake til 
et konkret budsjett på et senere tidspunkt. Kostnadsramme: 10 000,- 
 
 
Sak 23 0910 Arrangere Nordisk for gymnaslag 2009 
Norge arrangerer Nordisk for gymnaslag i år. 
Dag har hatt innledende kontakt med Simen om å arrangere det på NTG. Et 
annet alternativ er Haraldsheim. 
USF betaler opphold og mat for de utenlandske lagene. Dette er altså et kostbart 
arrangement. Det er derfor viktig å finne en rimelig løsning. 
Styret må bestemme videre behandling av denne saken. 
Sjekker videre med NTG. Deretter andre muligheter Kommer tilbake. 
 
 
Sak 24 0910 Vandelsattest 
Saken med vandelsattest bør ferdigbehandles. 
Skal USF innføre obligatorisk vandelsattest? Attesten, som bare gjelder 
seksuelle overgrep mot barn, er innført av NIF. Se: 
http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75631 og 
http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75632.  
 
Geir har undersøkt saken. USF kan ved søknad få en tilsvarende ordning som NIF har.  
Styret i USF innfører obligatorisk vandelsattest. 
 
Vedtak: 
Ungdommens Sjakkforbund (USF) er en organisasjon med 4000 medlemmer og omlag 

http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75631
http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75632


100 lokallag. Det er mange barn og unge involvert, og styret ser det derfor som 
nødvendig å innføre en obligatorisk forenklet vandelsattest. 
 
 
 
Sak 25 0910 Eventuelt 
  
 
Møtet hevet kl 15.00 


