
Styresamling i USF (13-14/11-21) 
 

Generalsekretær (heretter «GS») orienterer om mulig sammenslåing av NSF og USF – 

arbeidsgruppen er i gang, har hatt ett møte. Har utarbeidet en survey som går ut til utvalgte klubber. 

Har satt møteplan for tiden fremover.  

Kristine har gått gjennom ordningene til LNU og ordningene til kommunene, ikke bekymret for 

tidspress. Geir har vært bekymret for at det blir 100 dager, ikke 200 dager, når det gjelder 

saksbehandlingstid. Skal være håndterbart for organisasjonen også. 

GS orienterer: LNU-saken (rekrutteringsstøtte) er vedtatt og sendt ut. Forslag kom fra 

generalsekretær inneværende uke. Viktig å få brukt midlene i inneværende periode. 

Oppdatering fra Sjakkontoret 

Har landet redaktør til Førsteraden. Designarbeidet er i gang for å lande grafisk profil for begge blad 

(Førsteraden og Norsk Sjakkblad) 

Nye sjakk.no og grafisk profil er lansert. NM for Ungdom har falt ut fra terminlisten – har falt ut side 

listen viser neste arrangementer fra sluttidspunktet, ikke startidspunktet. Må få inn BGP-kalenderen 

på nettsiden (bgp.sjakk.no). Må få inn flere USF-relaterte «tags» på nyhetssiden. Ungdomslandslag? 

Lokallag?  

Olga Dolzhikova har kommentert at hun savner BGP-oversikten. Dette kommer, melder GS. 

Jentesamling arrangeres 3.-5. desember i Hemsedal i regi av USF. Fått støtte av LNU sine 

mangfoldsmidler til gjennomføring. Sosialt opplegg, først og fremst. Linda Sæthren holder i det 

praktiske. Sæthren har vært i kontakt med kommunen, ordfører ønsker å bidra økonomisk til at det 

skal bli en fast begivenhet – kanskje med en tilhørende sjakkturnering. 

Også behov for frivillighetsressurser til å være til stede på hytten, i tillegg til instruktører – f.eks. 

tidligere graduates fra USF-akademiet. Målgruppen er i utgangspunktet 13-19 år. 

Emina kan være aktuell for å være til stede som frivillighetsressurs. 

Styreleder undersøker aktuelle kandidater til instruktørrollen, i dialog med Simen Agdestein på NTG. 

Sak 2: Økonomisk oversikt 

GS orienterer punkt for punkt. 

 

Inntekter 

Medlemsinntekter 

Forbundskontingent: Selvforklarende. Medlemskontingent. Ligger lavere pga. færre medlemmer enn 

tidligere, men har fått tilvekst i det siste. Normalt er det noe inntekt her, men ikke den viktigste for 

USF – kontingent er veldig varierende. 80 kroner per medlem går til forbundet – kontingenten ute 

lokalt varierer betydelig. 

Tilskuddsmidler 

Offentlige tilskudd henger veldig sammen med medlemstallene. Akkurat nå er det 2019-tallene som 

legges til grunn (også neste år). Dette går ikke utover økonomien, gunstig at 2019-tallene legges til 



grunn ettersom dette var et nokså godt år. Mange ulike deler her som gir poeng (nasjonale, 

internasjonale arrangementer). Gunstig for oss å ha mange ulike lokallag på forskjellige steder. Gir 

mer gevinst å ha fem lag med 50 medlemmer hver i en by enn å ha ett lokallag med 250 medlemmer. 

Ingen grunn til at USF skal være pådriver for å ha store lokallag rent økonomisk. Kan være dyrt å 

sende spillere ut, men her får man bra støtte. 

Enighet i deres styre om at sjakk ikke er idrett. I NSF-sammenheng vil vi gjerne være idrett, men må 

passe på at barne- og ungdomssjakken er kulturaktivitet – mest gunstig når det gjelder støtte. Dette 

blir viktig når det gjelder sammenslåingen – i barne- og ungdomssjakken så er det lek og aktivitet 

som er viktig. Kan miste rundt to millioner i årlig støtte dersom man faller utenfor 

kulturdimensjonen. Vanskelig mellomposisjon som har blitt veldig gunstig for USF-lagene. Generelt i 

barne- og ungdomsorganisasjoner så har disse ganske gunstige ordninger, ifølge GS, basert på 

inntrykk – generelt bedre økonomi i ungdomsorganisasjoner enn i ordinære idrettslag 

(aktivitetsdrift). 

Momskompensasjon ligge også inne i «offentlige tilskudd» - var såpass lite utgifter i fjor at vi nok får 

mindre kompensasjon i år. Nå ligger det derimot an til mer kompensasjon til neste år, hvis det går 

som budsjettert – gunstig. 

Prognose fra «stiftelser og organisasjoner» på 1.000.000 er feil, må oppdateres. Sluttresultatet i 

økonomisk oversikt for prognoseoversikten må derfor oppdateres. Tallet per 11-21 på 209 106 er 

korrekt – dette er det reelle tallet. 

Inntekter fra aktiviteter 

Treningsaktiviteter er hovedsakelig BGP-avgift. Prognose på 15 000 har kommet sent i gang. Har 

kommet reaksjoner på at avgiften fungerer som en straff for aktivitet, arrangører ønsker belønning. 

Egenandel aktivitet er relativt flat, skal fungere som reiseutjevning. Salgsinntekter er dersom 

forbundet skulle selge bøker, utstyr, annet. 

Andre inntekter 
Annen støtte. Næringslivsstøtte, etc. 

Malgosia lurer på om BGP-avgiften kan justeres i perioder eller om denne er fast. Joachim lurer på 

om støtte til konkrete arrangementer under VM-perioden kan ha samme effekt som redusert BGP-

avgift. 

GS er usikker på hele BGP-avgiften. Gir indirekte en rapportering på hvor mange som har deltatt, 

men det finnes andre måter å rapportere aktivitet på uten en avgift. Besluttes at det skal utredes, på 

neste styremøte i desember, hvorvidt BGP-avgiften skal bestå. 

Kostnader 

Markedsføring og rekruttering – vanskelig å bedrive sentralt ettersom alt skjer lokalt. Se diskusjon 

under «medlemssituasjon» for mer informasjon om dette. 

Sportslige aktiviteter 
Turneringer/representasjon – kostnaden skyldes hovedsakelig Nordisk for Ungdom på Færøyene. 

Kommer også utgifter for overnatting under EM for Ungdom (hybrid) i Oslo. Normalt er denne posten 

høyere når det er internasjonale reiser. 

Utviklingsstruktur er støtte til Flere mot Sjakktoppen-prosjektet. Alt som har med 

talentutvikling/satsing å gjøre ligger hos NSF, også ligger USF støtte til det – ref. forskjell på idrett og 

kulturaktivitet. 



Utdanning og stipender er en støtte, som har vært en avtale over tid, til NTG i Bærum mot at de gir 

undervisning, stiller lokaler til disposisjon. Her må vi ta en diskusjon for om støtten skal bestå eller 

utvides ettersom man har fått konkurrenter i TTG, f.eks. Kan være aktuelt med et møte om Kjetil Lie 

fra TTG og en representant fra NTG Bærum. Jobbes for å få til en lignende linje i Trøndelag. 

Organisasjon 
Medlemsregister – kostnad for hvert forbund. Ligger på rundt 80.000 for USF. Velegnet 

medlemsregister for de støtteordningene vi har. Orientering: Hadde kontroll med fordelingsutvalget i 

forrige uke for 2018-tallene, og den kontrollen gikk fint. En del innspill, men tilbakemeldingen var at 

USF har «full kontroll» på medlemstall og betalinger. GS forteller at administrasjonen visste godt hva 

som manglet, men forteller at registeret er godt egnet til dette. 

Jenteutvalget har brukt noe, men har en del penger igjen. Mye har blitt brukt til å støtte 

Dronningspranget. Marte Kyrkjebø gir seg i utvalget etter nyttår. Kvinnerekrutteringsutvalget i NSF 

har uttrykt ønske om samarbeid – felles utvalg med representasjon fra begge forbund foreslås. 

Det foreslås at det etableres oversikt over søknadsmuligheter for økonomisk støtte på nye sjakk.no – 

også når det gjelder Jenteutvalget. Utvalgets funksjon må kommuniseres tydeligere ut til klubbene. 

GS ettersender korrekt økonomisk oversikt. 

Kurs og seminarer 

Her ligger USF-akademiet. 

Støtte til klubber og kretser 

Tiltenkt en ekstraordinær turneringsstøtte, men dette går stort sett gjennom Frifond-ordningen. 

Årsmøte, styrer og utvalg 

Utgifter til styresamlinger og -møter. Også budsjettert med et møte i desember. 

Førsteraden 

Selvforklarende. Bruker per i dag mindre penger enn budsjettert. 

Andre kostnader til formålet 

Stort sett SpillSjakk. Sjakk & Samfunn skal ta deler av dette. Stor sak i seg selv som fortsatt venter litt 

på avklaring. Her ligger også USF sin andel av nettsidekostnadene. Regnskapet kompliseres noe av at 

det er to forbund som kostnadsføres først i ett forbund før det kommer en fordelingsavregning mot 

slutten av året. 

Se ellers noter for forklaring av postene. 

Dersom det enkelte styremedlem ønsker tilgang til regnskapsprogrammet så kan dette innvilges. 

Styreleder skal også få tilgang. 

Sak 3: Medlemssituasjon og lokallag 

Gjennomgang 

Akershus løftes frem av to svært sterke lokallag i Bærum og Dragulf. Flinke til å søke støtte fra 

kommunen, har høy aktivitet. Dragulf Oslo har også 322 medlemmer – samme drift og klubb, men to 

ulike avdelinger. Dragulf er per nå nesten en fjerdedel av alle medlemmer i USF for tiden. 

Det kommenteres at det kan være aktuelt at flere lokallag lærer av Dragulfs konsepter. 

Lite aktivitet i Drammen, Lillestrøm, Jessheim – steder med relativt høye befolkningstall. 



Kristine Ganz Flåtten (vara) forteller at det jobbes med et samarbeid mellom hennes klubb og miljøet 

i Konnerud ved Roger Løvaas, som allerede er samtalepartner for henne. 

Litt ulike titler i oversikten: Skolesjakklag, Sjakklubbs Ungdom, etc. Skolesjakklag er ofte kortvarige. 

USF må fasilitere her, må bli enkelt å ta kontakt med lokale klubber/klubber i nærområdet. 

Aust-Agder sjakkrets har per nå ingen medlemmer. GS forteller at nesten alle 

ungdomsorganisasjoner sliter på Sørlandet. Mange er knyttet opp mot menigheter, men ikke alle er 

aktive her heller. I Arendal finnes Nordic Chess School, viser til Facebook-side. Kan USF ved 

administrasjonen gå i dialog her for å høste erfaringer? 

Stabilt godt i Alta, selv om Finnmark ofte er vanskelig totalt sett. 

Helgeland og Salten Sjakkrets Ungdom har mye aktivitet for barn og unge, men ikke i USF-regi. Det 

samme er tilfellet i andre miljøer, må få disse inn under USF-paraplyen. 

I Hordaland er samarbeidet stabilt godt. Medlemstallene i Masfjorden er bekymringsverdig. 

I Innlandet er det som i Akershus mye kniving – ikke den beste stemningen mellom Greveløkka og 

Hamar. Hamar er frustrert over at Greveløkka «tar all aktivitet», etter sigende. Generelt står det bra 

til på Hamar. 

Møre og Romsdal Sjakkrets Ungdom har masse klubber, men mange inaktive. Molde har en del 

aktivitet, Volda det samme. Kristiansund sliter med å bygge opp et miljø. Mange miljøer i kretsen der 

det er bra nivå av sjakkaktivitet, grunnlag for å få til mye – men må få disse inn under USF-paraplyen. 

Oslo Sjakkrets Ungdom har mye aktivitet med flere sterke klubber. Kretsen er blant de som har klart 

seg best under pandemien, Dragulf har hatt høy aktivitet så lenge det har vært lov. SK 1911 har store 

ambisjoner i regi av Geir Nesheim. Lite sjakk i Groruddalen – her er det potensial for mer. I Oslo er 

det stort sett Nordstand, Nordre Aker, Majorstuen og ut til Bærum – tydelig sosiodemografisk profil 

på hvor det er sjakkaktivitet. Må få med Oslo Øst. 

Rogaland Skolesjakkutvalg er kretsnavnet her. Tydeligst link til skolen av alle kretser i USF. Godt 

organisert. 

Lite aktivitet i Sogn og Fjordane. 

Ikke så mye aktivitet i Telemark, men det er et miljø rundt TTG og folkehøgskole i regi av Lie-

brødrene. Alle her er i USF-alder (opp til 26). 

Troms og Nordre Nordland Sjakkrets Ungdom. Står dårlig til med Tromsø SKU. Voksenklubben er 

velfungerende, men ungdomsklubben har ikke et etablert styre etter at det forrige ga seg – barna 

sluttet. Ikke iver etter sammenslåing. Vil gjerne samarbeide veldig tett, har bra lokaler. 

Trøndelag Sjakkrets Ungdom har ikke en fungerende krets, ikke hatt en kretsleder på flere år. Stort 

sett drevet av én ildsjel. Frøya er tredje størst, men skal legges ned. Flere klubber har vært drevet av 

foreldre som nå har gitt seg etter at barn sluttet med sjakk – flere klubber har gått fra betydelige 

medlemstall til inaktivitet. 

Vest-Agder Sjakkrets Ungdom løftes av Kristiansand – bra aktivitet. 

Vestfold Sjakkrets Ungdom – ikke inntrykk av at det er særlig med aktivitet i Vestfold. 

Østfold Sjakkrets Ungdom løftes av Fredrikstad – her er det kniving mellom to lokale klubber. 

Diskusjonspunkter: 



- Hvilke lokallag/kretser krever ekstra oppmerksomhet fremover? 

- Hva kan styret gjøre for å støtte lokallag i USF? 

- Hvordan støtte nye lokallag som starter opp – hvordan følge opp og eventuelt avvikle lokallag 

med manglende aktivitet? 

- Hvordan få flere helt ungdomsstyrte og aktive lokallag? 

USF må formidle (økonomiske) fordeler av å kle seg i USF-drakt tydeligere til lokale klubber. 

Hvordan skal dette gjøres? Sentral støtte i form av veiledning og økonomisk støtte må 

utarbeides. Utarbeide en guide? A-Å guide. Finnes allerede ulike guider, må samle alt på sjakk.no 

– og kommunisere at det finnes. Egen ressursperson? 

MM foreslår en slags fadderordning hvor man har erfarne ildsjeler som stille som fadder for nye 

lokallag, konsultasjon osv.  

Kan knyttes til mangfoldsmidler – søke støtte til en fadderordning. Må gjøre det mer attraktivt å 

være i USF-regi. Én del er selve medlemstilbudet i form av kurs og aktiviteter, men utover det er 

det per i dag mye organisatorisk arbeid å sette opp ny klubb – i tillegg skal man skape et miljø. 

GS orienterer: Hvordan skal Sjakkontoret organiseres og jobbe med dette? I dag har Marianne et 

hovedansvar for USF, men jobber også med regnskap for begge forbund. HC er delt 

arrangementsstøtte, samme fordeling har GS. Erfaringen er at delt ansvar ofte fører til mangelfull 

oppfølging av barne- og ungdomslag. GS forteller at Marianne snart må erstattes, har ikke sagt 

opp formelt, men har varslet at det kan skje i løpet av de neste månedene. Hun har hatt full 

oversikt over medlems- og støttekontroll, men har ellers bare vært den som purrer på det 

regnskapstekniske – men har ikke fungert som støtte. 

Annet: Ikke mottatt søkere til å arrangere neste års NM for Ungdom, NM i Fischer Random, NM 

for skolelag, NM for ungdomslag, NM i hurtigsjakk for seniorer. NM for kvinner og jenter er 

bestemt og satt til Bergen (Søråshøgda). Dette må kommuniseres på sjakk.no. Er søknadsfristen 

ute på ny hjemmeside? 

Startpakke 

Anbudsrunde hos Sjakkbutikken, Sjakk1 og Sjakkhuset for hva vi kan fylle en slik pakke med? Må 

imidlertid vite innholdet. 

Utstyrspakke 

• Fem brett- og brikkesett 

• Enkelt undervisningsmateriale (Sjakkskolen 1, 2, 3). 

Informasjon 

• Hvor bestiller man mer utstyr?  

• Hvilke ressurser er tilgjengelig? 

• Hvordan søke midler? 

• Hvordan sette opp turnering? 

• Finne lokaler, f.eks. bibliotek (LNU-portal). 

• Forslag til aktiviteter. 

• Aktivitetshjul 

Skjema («Vil du opprette ny klubb?» 



• Mal for medlemsliste 

• Stiftelsesdokument 

• Startpakken – hva får du? 

 

Annen støtte 

• Fadderordning – her lages det liste. 

• Instruktører 

• Dommere 

Angående fadderordning: hva ønsker ressurspersonen i retur? Hvordan kan klubben få noe igjen for 

dette? USF skal fasilitere. 

Det vedtas at 10. januar blir lanseringsdato for «startpakken». Innen da skal følgende utarbeides: 

• Utstyrspakken er definert med tanke på innhold, men utstyret må ut på anbud hos de tre 

ledende aktørene. 

• Informasjonspakkens innhold er definert og må være klart til lansering. 

• Fadderordningen må være etablert. Dette innebærer at en definert liste med aktuelle 

faddere må kontaktes. En fadder per region: Nord-Norge, Trøndelag/Midt-Norge, Sørlandet, 

Vestlandet og Østlandet. 

Det foreslås at administrasjonen tar kontakt med klubber hvor man har observert et betydelig fall i 

antall medlemmer. Videre foreslås det å samle inn erfaringer fra klubber med betydelig vekst eller 

antall medlemmer, som f.eks. Greveløkka. 

Sak 4: Fra Skolesjakk til USF-medlem 

Det foreslås å etablere en ordning hvor skolesjakklag får informasjon om hvilke(n) klubber som finnes 

i nærområdet for å koble klubbene tettere på skolesjakkmiljøet. 

Videre diskuteres det hvorvidt USF skal gå inn som arrangør på kretsfinaler i regi av Skolesjakken. Her 

er det enighet om å prioritere å koble skolesjakken tettere på klubbene – USF skal ikke stå som 

arrangør av lokale arrangementer. USF ønsker samarbeid med lokallagene inn mot skolen, men skal 

ikke blande inn lokallagsdrift direkte inn i skolehverdagen – skal være et skille mellom skoleaktivitet 

(for alle, gratis) og det som skal være aktivitet på fritiden. Det skal imidlertid være et tilbud for de 

som ønsker å drive med sjakkaktiviteter på fritiden, enten om den lokale klubben møter opp på en 

lokal skole og introduserer tilbudet eller om dette til og med kan kobles på skolesjakklag. Dette vil 

avhenge av størrelsen på klubben og hvilke ressurser en har tilgjengelig, men ideen burde 

kommuniseres ut til klubbene. 

Sak 5: Universitetslag 

- Hva kan vi tilby universitetslag/spillere med å tilknytte seg USF? 

• Egne turneringer? 

• Utstyrspakke? 

Det besluttes at også universitetslag skal kunne få ta del i «utstyrspakken» fra «startpakken». 

Får tilgang til frifondpenger når man blir et lag (blir stønadsberettiget). Tydeliggjøre at frifondmidler 

også kan anvendes av studenter til drift. 

 



Det besluttes at man må kartlegge miljø og nåværende aktivitet i de største universitetsbyene.  

Har miljøene egne turneringer eller kan vi fasilitere landsfinale uten kvalifisering – fri påmelding. Her 

må det gjøres en jobb for å finne arrangør, f.eks. samme klubb som arrangerer NM for skolelag eller 

NM for lag – eller som en egen helg istedenfor at det drukner i et eget konsept. 

Hvert lag (klubb/universitet) må stille med minimum to tredjedeler under 26 år. For European 

Universities Chess Championship har aldersgrense 17-30 år. 

Turneringssjef Lasse Løvik får i oppgave å undersøke European Universities Chess Championship – 

hva er konseptet og kan det være aktuelt for norske universitetslag? 

Det foreslås at USF kontakter ressurspersoner tilknyttet universitetsmiljøene, alternativt 

studentsamskipnadene. 

Frifond: kommunisere fordeler ved å være stønadsberettiget, f.eks. mat og alkoholfri drikke til 

klubbkvelder. Midlene kan brukes til «alt som skaper aktivitet». 

NB! Mulig universitetsturnering må inn på terminlistemøte. 

Sak 6: Sentrale arrangement og aktiviteter 

Sommerleir 

GS orienterer om at søknadsfristen for «Aktivitetsstøtta – Herreløs arv» er mandag 15. november. 

Fikk ikke innvilget søknaden om støtte i våres. Søknaden skal være rettet mot nye aktiviteter. 

Se sakspapirene for mer informasjon om hvilke arrangementer som foreslås og drøftes, herunder 

sommerleir og talentsamlinger. 

Det foreslås å søke prosjektmidler til følgende: 

• Ungdomsleir med varierte aktiviteter, med et naturlig fokus på sjakk. Berammet til mandag-

torsdag siste uken i juni 2022. 

Generalsekretær ønsker en representant fra styret som kan bidra til å utforme innholdet for 

prosjektet. Mathias Myren stiller seg til disposisjon. 

Talentsamlinger 

Det foreslås å legge disse til byer hvor det er etablerte ungdomsklubber, som Bergen, Tromsø, etc. 

For å gjøre det mer attraktivt for arrangørklubb kan det innlemmes en Grand Prix-turnering i lynsjakk 

lørdag kveld åpen for all deltakelse – da er arrangør sikret deltakelse fra talentene. 

Ekstra plasser til talentsamlingen for arrangørklubb vedtas ikke ettersom dette kan vanne ut 

konseptet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


