
Referat fra møte nr 1/9899 i USFs forbundsstyre den 9/7-98. 
 
Tilstede: Ole Valaker, Tore Hansen, Hans Inge Kongevold, Espen Andersen, Nils 
Mikkelsen og Bjarke Kristensen.  
Forfall: Hans Olav Lahlum, Tore Tjensvoll, Bjørn Christenson og Gunnar Einvik. 
 
Sak 1: Konstituering: 
Det nye forbundsstyre fordelte de interne oppgaverne således: 
Nestleder: Espen Andersen. 
Kasserer: Tore Hansen. 
Turneringssjef: Hans Olav Lahlum. 
Arbeidsutvalg: Ole Valaker, Tore Hansen og Hans Olav Lahlum. 
Som turneringsjef ble Hans Olav Lahlum USFs representant i NSFs uttakningskomitè. Såfremt 
der skabes et arbeidsutvalg mellem USF og NSF representeres USF her av lederen og 
nestlederen. Valget av sekretær og 1. samt 2. varemedlem ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 2: Norges Toppidrettsgymnas (NTG): 
Ole Valaker orienterte om den seneste utviklingen. Elevtallet er nu oppe på 10, det er 
lykkedes at finne boliger til alle og der arbeides nu på at implementere Karpovs 
Sjakkskole i konseptet. Dette vil muligvis åpne for NTGdeltagere fra den tredje verdens 
lande. Dernest orienterte Ole om den mulige sponsoravtale med Games A/S. NSF har besluttet 
å stå utenfor kontrakten men de er positive for en eventuel distribution av Games A/S 
CD-ROM via Norsk Sjakkblad. Især hvis NSF og USF for mulighet for tilgang til at 
placere informationer, programmer med videre på en avgrenset område av denne CD-ROM, 
f.eks. 100 Mb. Ole Valaker og Bjarke Kristensen vil i så fall i samarbeide søke at 
selge dele av denne plass til potentielle annonsører (ChessBase, Batsford og lignende). 
Inntekterne fra dette vil i givet fald bli delt mellem USF og NSF. Advokat Egil Standal 
har i øyeblikket kontrakten til gjennomlesning. Forbundstyret afventer den videre utvikling i 
saken. 
 
Sak 3: Førsteraden 
Ole Valaker orienterte om ansettelse af Førsteradens nye redaktør Rune Andersen. 
Utgiften var i denne forbindelse økt med kr 10.000, og Tore Hansen rettede her kritikk 
mod Ole Valaker for ikke at have informert kassereren eller arbeidsutvalget før denne 
endring i budsjettet ble presentert og godkjent på årsmøtet. Valaker beklagede sin 
fremgangsmåte i saken.  
 
Sak 4: Kontorrapport. 
Sekretær Hanne Midteng sluttede den 1. juli og da der er ennu ikke funnet en opplagt 
kandidat til jobbet fortalte Bjarke, at han vil utlyses stillingen på nytt i håp om bedre 
respons. Bjarke og Tore Hansen vil dog ta to av de tre søkere til ansettelsessamtale. I 
en overgangsperiode kan der bli tale om å gjøre brug av en regnskabskyndig vikar. 
Problematikken omkring civilarbeideren ble drøftet, og forbundsstyret gav Bjarke frie 
hender til at forbedre situationen. Eventuelt ved fremskynding af et skift i civilarbeider, 
eventuelt ved å gjøre brug af betalt vikar. 
 
Sak 5: Eventuelt. 



Utbetalingsautomater: Tore Hansen mente saken burde have taget saken opp i 
arbeidsutvalget/forbundsstyret før den, som det skjedde, ble nevnt på årsmøtet. Da en 
ansøkning og eventuel bevilling ikke var ennsbetydende med at USFs var tvunget til at 
oppstille automater mente Ole Valaker at fremgangsmåten var i orden.  
 
Benkeforslag til styre i NSF: Tore Hansen var uforstående overfor, at USF ifølge en artikkel av 
Ole Valaker i NMbulletinen skulle stå bag benkeforslaget i forbindelse med kongressen i NSF 
uten at saken hade vert drøftet i arbeidsutvalget eller forbundsstyret. Ole Valaker tog kritikken til 
etterretning.  
USFrepresentant ved NM for lag: Espen Andersen mente man i bra tid burde finne en 
USFrepresentant til begivenheten. Saken overlades til AU.  
Sjakkleir ved NM 1999: Espen Andersen mente man burde tage saken opp så tidligt som muligt, 
og Bjarke Kristensen foreslog at man forberedte en informasjonsfolder tidligt på høsten. 
Forbundsstyret var positive.  
 
Neste møte ble fastsatt til onsdag den 19. august kl. 17.00 på sjakkontoret. 
 
Med vennlig hilsen 
Ungdommens Sjakkforbund 
 
Bjarke Kristensen 
generalsekretær 



Referat fra forbundsstyremøte nr 4 i USF den 8.12.98 
 
Tilstede: Tore Hansen, Ole Valaker, Hans-Olav Lahlum, Bjarke Kristensen og Hans-Inge 
Kongevold. 
På telefon: Nils P. Mikkelsen 
 
Sak 23:  
Referat fra forbundsstyremøte nr 3/98 ble godkjent.  
Referat fra AU-møte nr 2/9899 og fra allmøte v/NM i Elverum ble gjennomgått. 
Referat fra EU-møte (NSF) nr 2/9899 ble gjennomgått. 
 
Sak 24:  
Bjarke orienterte om at han vil gå over til å sammenligne regnskapet mot budsjettet måned for 
måned, isteden for mot forrige års regnskap. 
 
 Vi har fått bekreftelse på "fylkespenger", for 4 ekstra fylker, fra familiedepartementet. Dette 
utgjør 25-30 tusen kroner. 
 
Standal, som fungerer som juridisk rådgiver for oss, har gitt omtrent følgende uttalelse om 
"kontraktsbruddet" fra Games: 
"Vi kan kanskje få et beløp eller annen ytelse fra Games ved å skrive et pent brev. I følge 
sedvane har vi ikke direkte økonomiske krav i en slik sak." Forbundsstyret tok dette til 
etterretning. Bjarke skriver et slikt brev til Games. 
 
Torstein Bae kommer som sivilarbeider den 9.12. Kontoret jobber nå med å komme ajour på 
diverse områder. Det er lagt inn nettverk på kontoret. Det er tenkt at f. eks folk  som ønsker å 
gjøre en dugnad på forbundskontoret kan koble seg opp mot dette nettet via Internett. Den 
enkelte vil da bare få tilgang til de opplysninger kontoret ønsker han/hun skal få tilgang til. 
For å kunne gå et nytt årtusen trygt i møte økonomisk og på annen måte, bør USF nå satse på 
å øke medlemstallet. Kontoret prioriterer nå å få inn alle medlemslister for 1998 fra kretser og 
lokallag. Forslag til nytt turneringsreglement er ikke sendt ut ennå, fristen for 
tilbakemeldinger flyttes tilsvarende. 
 
Sak 25: 
Vi går inn for å ansette en ekstra sivilarbeider, i samarbeid med NSF. Primæroppgave blir å 
hjelpe lokale ressurspersoner å komme i gang med ungdomsklubber og skolesjakkgrupper. De 
ekstra medlemmene, og dermed statsstøtte, dette vil skaffe bør kunne gjøre dette 
selvfinansierende på sikt. I det året vi starter opp vil selvfølgelig dette medføre ekstrautgifter i 
størrelsen 60 til 100 tusen total, fordelt på begge forbund. Espen tar kontakt med NSF om 
denne saken. 
 
Bjarke mente vi burde satse mer på å utdanne instruktører og å holde andre kurs. I tillegg til 
nytteverdien, vil vi tjene penger i form av støtte på dette. Generalsekretæren mente han hadde 
fullmakt til å planlegge kurs så lenge utgiftene var innenfor 1/3 av den kursstøtten dette ville 
medføre. Ole og Bjarke vil se nærmere på mulighetene. 
 
Instruktørhåndboka er klar til trykking, fortsatt. (Det er mulig at deler av denne vil bli gjort 
tilgjengelig på Internett.) 
 



Komiteen som skal vurdere sjakk og idrett har begynt arbeidet. Arbeidet er i rute, det haster 
ikke med å få ferdig innstillingen. 
 
Det ble vedtatt å gå videre i samarbeide med NSF (EU) om en ungdomslandslagsgruppe. For 
1999 går USF inn med like mye penger som EU, opptil 10.000. Midlene må tas fra de rammer 
det er budsjettert med. 
 
Sak 26:  
Det ble orientert fra VM U16 og U18 i Spania. Torbjørn R. Hansen har vært i VM i India og 
var rimelig fornøyd med resultatet i turneringen. Han er også i ferd med å bli frisk igjen etter 
oppholdet der. 
 
NM for ungdom var rimelig vellykket gjennomført. Turneringen ga også et rimelig godt 
økonomisk utbytte for arrangøren. Hans-Olav mente at de som har fått 
representasjonsoppgaver av forbundet, også bør delta i ungdoms-NM. Styret var enig i dette. 
Det må selvfølgelig være mulig å søke seg fritatt dersom dette kolliderer med andre viktige 
ting. 
 
Nordisk individuelt på Gausdal er i rute, og det ser også ut til å gå greit økonomisk. Dette er et 
prosjekt som det ville være fint å få dekket på nettet. Hans-Inge kunne tenke seg å dekke 
turneringen fra spillestedet. Internettdekning må sees i sammenheng med hvem som har 
ansvar for bulletinen. 
 
Hans-Inge har lagt sammen antall starter i BGP/UGP og funne ut at det har vært en reduksjon 
i antall spillere og enda mer i antall starter i 1998. Dette gjelder alle klasser unntagen miniputt 
hvor det har vært en liten reell økning.  
 
B-instruktørkurs, hovedsakelig for NTG sine elever, blir i OSS sine lokaler på lørdag/søndag.  
 
Sak 27: (Falt ut av nummereringen) 
 
Sak 28:  
Redaktøren i Førsteraden har sett seg nødt til å si fra seg denne oppgaven fra Førsteraden 2/99 
på grunn av et annet prosjekt som har dukket opp. Det ble bestemt vi først skulle vurdere å 
innarbeide Førsteraden i NSB, før stillingen blir lyst ut på nytt. Dette må selvfølgelig først tas 
opp med NSF og NSB. 
 
Sak 29: 
Neste møte ble fastsatt til tirsdag 170199 kl 1730 på forbundskontoret.  
 
201298 Hans-Inge Kongevold 
(Sign) 



Referat fra forbundsstyremøte nr 5 i Ungdommens Sjakkforbund 

tirsdag den 19.1.99 på forbundskontoret 
 
TIL STEDE:  Ole Johan Valaker, Hans Olav Lahlum, Espen Andersen, Hans-Inge 
Kongevold, Tore Hansen,  Gunnar Einvik og Bjarke Kristensen 
 
REFERENT: Hans-Inge 
 
Sak 30 Referater 
 Referater fra NSFs AU-møte den 8.10.98, sentralstyremøte den 30.10.98 og fra Elo-
komiteen den 17.6.98 ble gjennomgått. 
 
Sak 31  
31.2  Brev er sendt Games. 
31.3  Det er ansatt ny sivilarbeider. Vi går videre med planene om ekstra sivilarbeider, 

NSF kontaktes. Vi er prinsipielt for sammenslåing av førsteraden og NSB dersom vi 
kan spare penger på det. Saken overføres til AU for videre behandling. Ole avklarer 
med mulig fast redaktør fra sommeren, og en som kan ta dette midlertidig. 

31.4  Høringsfristen for nytt reglement utvides. Reglementene behandles på neste 
møte.  

 
Sak 32 
32.2  En komite av Bjarke, Hans Olav og Espen ser på muligheten for å få ut 

instruktørhåndboken. 
32.3  Sjakk og idrett. Vi venter fortsatt. Vi har god tid fram til neste idrettsting. 
32.4  Ungdomslandslagsgrupper  og NTG; også her ventes det på å få til et møte. 
 
 
Sak 33 
33.1  Nordisk individuelt på Gausdal gikk bra. Det var litt lite bemanning til 

turneringsledelse og bulletin. 
33.2  Jente-NM ser ut til å være i rute. 
  
Sak 35 Neste møte 
Dette ble fastsatt til 3. Mars. (Senere endret til 24. Mars) 
 
  

  
Hans-Inge Kongevold 
16.3.99 
(Sign) 



Referat fra Forbundstyremøte i USF nr 6 98/99 den 24.3.99 
 
Til stede: Ole Johan Valaker, Hans Olav Lahlum, Espen Andersen, Hans-Inge Kongevold, 
Tore Hansen, Gunnar Einvik, Bjørn Aage Christenson, Nils P. Mikkelsen og Bjarke 
Kristensen. 
 
Sak 36 REFERATER 
Referat fra forrige forbundstyremøte: At Hans-Inge ble valgt som sekretær kom ikke 
med på referatet.  
Referat fra møte nr 4 må godkjennes.  
Referat fra AU møte den 19.2 ble godkjent. 
Referat fra arbeidsgruppa om sjakk og idrett ble fremlagt, et eventuelt vedtak vil 
først kunne komme på idrettstinget i 2003. 
Referat fra AUmøte NSF den 18.1 Elokomiten den 10.2 ble gjennomgått. 
 
Øystein Brekke var med på første delen av møtet. Han kom med en del ideer om USFs 
fremtid. For å konkretisere disse ideene ble det vedtatt å sette nede et utvalg med Brekke, 
Gunnar Lie og Hans Teigum, forutsatt at disse sa seg villig. 
 
Sak 37  Økonomi og kontorrapport 
Økonomi: Forbundet var plaget med litt dårlig likviditet.  
Sivilarbeider: I forbindelse med inndragning av sivilarbeider, skal vi prøve å søke 
etter ny hjemmel. Bjarke mente det  var lurt å vente med dette til ting ble mer 
avklart. 
Førsteraden: Redaktør til Førsteraden utlyses. Brekke anmodes om å søke.  
PresseService / Sjakktuelt: I forbindelse med at PresseService plutselig ble nedlagt, 
var det stemning for å lage et alternativ. Det ble bestemt å satse på et lett blad som samtidig 
kunne legges ut på Internett. (Senere døpt Sjakktuelt) 
 
Sak 38 Turneringsreglementet 
Denne saken ble utsatt. 
 
Sak 39 Organisasjon 
Notat fra Espen Andersen: Det var enighet om at det var viktige ting som ble tatt 
opp her. Flere mente at det ikke ble bedre for bredden bare fordi noen av 
arrangementene for toppene ble lagt ned. En vil komme tilbake til dette notatet 
senere. Vi er bedt av LNU om å stille en kandidat til styret. Bae ble innstilt til dette. 
(Senere også valgt av LNU). 
Instruktrørhåndboken: En komite har lest gjennom utkastet til instruktørhåndbok. De 
vurderte det slik at innholdet spriket litt for mye med hensyn til målgruppen. En 
del var også litt foreldet; f.eks ble NSFU brukt i steden for USF. Komiteen får 
utvidet mandat til å avgjøre hva som skal gjøres med materialet. Det blir prøvd 
med en rask høringsrunde. 
Instruktørtiltaket i Oslo har slått godt an og kan gi 35.000,- i ekstra statsstøtte. 
 
Sak 40 Norges Toppidrettsgymnas 
Rapport fra NTG ble gjennomgått. Styret ønsket ikke å endre på rammene for økonomisk 
støtte til NTG, eller å blande seg for mye inn i hvordan denne ble fordelt eller brukt. 
 
Sak 41 Turneringer 



Jente-NM i Asker ble gjennomført på en tilfredsstillende måte.  
Det åpne NM for juniorer: Hans Olav tar seg av turneringsdelen.  
NM for skolelag: Arrangørene av NM for skolelag ble innvilget en støtte med kr 
3.000, isteden for fritak av NM-avgift. 
Hans-Inge påpekte at de to store norgesmesterskapene som arrangeres årlig er tunge 
arrangementer, og det blir ganske kritisk når vi ikke får ordnet med en arrangør i 
god tid. Det er særlig det som ikke har med sjakk å gjøre som er ressurskrevende. Det var ikke 
stemning for å godta søknader fra lag som bryter med reglementet for turneringen. Hans Olav 
tar seg av vanlige søknader.  
Oppvisning: Vi prøver å stille opp på oppvisning på Akershus festning og sjakk 
under Norway Cup. 
 
Sak 42 Eventuelt 
Automatsaken ble utsatt til neste møte. 
 
Neste møte ble fastsatt til Onsdag 19. Mai kl 17:30 på sjakkontoret. 
 
Hans-Inge Kongevold 
Referent 



REFERAT FRA FORBUNDSTYREMØTE NR. 7-1998/99 
 
Onsdag den 19. mai kl. 17.00.  
STED: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo. 
Tilstede: Nils P. Mikkelsen, Bjørn Aage Christenson, Tore Hansen, Ole Valaker, Bjarke 
Kristensen, Espen Andersen, Gunnar Einvik, Hans-Inge Kongevold  
På tlf: Hans Olav Lahlum. 
Forfall: Tore Tjensvoll.  
 
Sak 44: Valg referater: 
Referat fra forrige forbundsstyremøte. Dette kom for sent til å bli behandlet på dette møtet. 
Referat fra AU-møte nr 4/9899 5/99; Rettelse; det er ikke regionale grupper, men 
kadettlandslaget som blir omtalt (sak 30.4). 
Referat fra møte i Arbeidsutvalg for Sjakk og Idrett 2/3-99 og 29/4-99 ble tatt til orientering. 
Følgende referater fra NSF ble gjennomgått:  
Referat fra sentralstyremøte nr 4/9899 den 29/1-99 
Referat fra AU-møte nr 4/9899den  11/2-99  
Referat fra AU-møte nr 5/9899 den 13/4-99  
Referat fra AU-møte nr 6/9899 den 30/4-99 
Referat fra EU-møte nr 5/9899 den 25/1-99 
Referat fra ELO-komite møte nr 11 98/99 
Referat fra RU-møte nr 2/98-99 den 17/12-98 
Regnskapstall og forslag til kommende budsjett. 
 
Sak 45 Kontorrapport 
45.0 Generell orientering notat ved Bjarke Kristensen 
Miljøet på kontoret er bra, og ting går lettere fordi det faste personalet har fått mer erfaring i 
hva som foregår på kontoret i løpet av året. 
45.1 Sivilarbeider 
Etter den nye melding fra siviltjenesteadm. virker det helt klart at kontoret vil miste 
sivilarbeideren når Bae slutter. I alle fall er det helt umulig å få en sentralt ansatt. USF trenger 
en sekretær på 18 timer eller 48000 kroner ekstra for å dekke dette. Espen opplyste at han 
jobber for å skaffe en hjemmel for at organisasjoner slik som USF likevel kan ha en 
sivilarbeider , ovenfor politikerne. 
45.2 Førsteraden  
Budsjett for samproduksjon ble fremlagt 
45.3 Sjakktuelt 
Starter opp når Bjarke har fått unna papirene som skal være klare til årsmøte og kongress, 
d.v.s i løpet av juni. Hans-Inge opplyste om at det vil bli behov for å flytte Norsk Sjakk til en 
server med mer plass/flere muligheter. Dette kan koste noen tusen i drift per år, men det kan 
også være mulig å få plassert sidene et sted gratis. Til gjengjeld vil vi kunne ha reklame både 
for egne og andres produkter på en slik side. 
45.4 Årsmøtepapirene er i rute. 
45.5 Planer for det kommende år 
Nettverk på kontoret skal gjøre arbeidet lettere. Muligens kan også de tillitsvalgte koble seg til 
her og hente ut enkelte filer. Det vurderes å prøve et instruktørtiltak andre steder, etter 
samme modell som i Oslo, hvor det har vært vellykket. 
Sak 46: Økonomi 
Orientering ved Bjarke Kristensen  
46.1. Medlemsoversikt 



46.2. Regnskap for 1998/1999 og turneringsbudsjett 1998/99 
Her er det totalt holt seg innenfor de avsatte rammer 
46.3. Budsjett for 1999/2000  
Vi merker nå for første gang at statstilskuddet blir redusert. Førsteraden er basert på 4 
nummer i samproduksjon. Bjarke mente budsjettet var satt realistisk og litt konservativt. Vi 
har fått tilsagn på bingo, men dette vil ikke kunne gi mer enn 5-10 tusen. 
Underskuddsbudsjettet må sees som et tiltak for å få opp aktiviteten og å få inntekter på lang 
sikt. Det fremlagt budsjettet ble vedtatt, med litt bekymringer over at det ville tære på 
egenkapitalen.  
46.4 Søknad om støtte fra Jan Søyland  
Vi finner ikke økonomisk dekning for dette. 
Sak 47: Turneringsreglementet 
47.1 Hans Olav orienterte. Bortsett fra de to store norgesmesterskapene, var det ikke kommet 
noen særlige innvendinger til reglementene. 
47.2 Reglement for NM for ungdom 
Åpen deltakelse i klasse D og E skal forsøkes. Det blir 9 runder i disse klassene. 7 runder i C 
og 6 i A og B. Det første året blir en forsøksordning.  
47.3. Reglement for NM for skolelag 
Avgjørelsen om. NM for skolelag utsettes. Det kom fram forslag med 3 spillere på laget og 
eventuelt en ekstra spiller fra en annen skole (etter søknad). Håpet er å få med flere lag på 
denne måten. 
Sak 48: Organisasjon / Initiativer 
48.1 Torstein Bae er blitt valgt inn i styret i LNU 
48.2 Sjakk og idrett.  
Det går frem av notatene at medlemskap i NIF trolig vil bety slutten på USF slik vi kjenner 
det, da reglene mot barneidrett vil ramme de yngste klassene i NM og BGP. 
48.3 Spilleautomater  
Det er liten stemning i styret for å starte med spilleautomater. Vi vil derfor fraråde at USF 
begynner med spilleautomater.  
48.4 Instruktørhåndboken 
Komiteen vår mener at denne bør deles i tre nivåer. Foreløpig kan bare den første delen gis ut. 
48.5 Orientering om resultatet av instruktørtiltaket i Oslo 
Vellykket. Vi summerer opp erfaringer når dette er gjennomført. 
Sak 49: Norges Toppidrettsgymnas 
Intet nytt. 
Sak 50: Turneringer, avslutta/kommende arrangement. 
50.1 NM for skolelag 
Vi må prøve å få bedre rutiner for å finne en arrangør i tide. Arrangøren refererte selv fra 
arrangementet og mente som rimelig kan være at det ble et brukbart arrangement ut fra 
omstendighetene. Hjelp fra Nordahl og Bae kom godt med. Det var oppstått noen problemer i 
forbindelse med at noen deltakere hadde tatt seg til rette på et lærerværelse, men det virket 
ikke hensiktsmessig å forfølge dette videre.  
50.2 Det Åpne NM for juniorer ble greit arrangert. 
50.3 EM og VM 
50.4 Sommersjakkleiren  
Det er alt 5 påmeldte, så det blir leir. 
50.5 Sjakk under Norway Cup (august '99) 
Vi må ha en salgs/infobod under NC. Ole + ? stiller. 
Sak 51: Eventuelt.  
Lovforslag: NSF president med personlig varamann får møterett i USFs styre. 



Ole Førrisdals forslag om BGP-poeng i kretsmesterskapet må gjelde BGP-sesongen år 2000. 
Styret har fullmakt til å foreta en slik endring.  
Ole, Gunnar og Espen vurderer om flere fortjener hederstegn. 
Sak 52: Neste møte. 
Dette vil sannsynligvis bli i forbindelse med årsmøtet. 
 
26.5.99 Hans-Inge Kongevold (Sign) 


