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Mandat 

Norges Sjakkforbunds kongress og Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte vedtok i 2021 å 
utrede en sammenslåing mellom de to organisasjonene. Vedtakene var likelydende fra 
de to forbundene og fastsatte følgende:   

Det nedsettes en felles arbeidsgruppe NSF og USF som innen 31.12.21 skal utrede om NSF 
og USF bør slås sammen til ett forbund. Alle relevante forhold skal belyses, og 
arbeidsgruppen skal avgi en innstilling til styrene. Saken skal settes opp på agendaen for 
kongress og årsmøte i 2022, der det fattes beslutning i saken.  

På bakgrunn av dette satte styrene i NSF og USF ned et en arbeidsgruppe for å utrede 
spørsmålet. Arbeidsgruppen bestod av Kristine Ganz fra Sande Sjakklubb/Sande 
Sjakklubb Ungdom, Geir Nesheim fra SK1911 / 1911U og forbundenes felles generalsekretær 
Eirik Natlandsmyr. Gruppen ble gitt følgende mandat:  

Arbeidsgruppen skal utrede konsekvenser av sammenslåing mellom USF og NSF. Alle 
relevante forhold skal belyses, men det skal særlig undersøkes økonomiske konsekvenser 
for forbundene lokalt og nasjonalt, og hvilke organisatoriske endringer som kreves for 
sammenslåing. Arbeidsgruppen kan selv involvere andre ressurser til å bidra i arbeidet 
dersom det er hensiktsmessig. Utredning med forslag skal oversendes styret innen 1. 
februar 2022 
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Sammendrag 
For å gjennomføre oppdraget, har utvalget kartlagt muligheter og mulige utfordringer 

gjennom samtaler og diskusjoner, både internt og med eksterne bidragsytere. Det ble 

gjennomført en survey om spørsmålet, som ble sendt ut til samtlige klubber registrert i 

NSF og/eller USF. Utvalget mottok 47 svar på undersøkelsen, noe som ansees å være god 

respons. Respondentene representerte også bredden av variasjoner innen klubbtyper og 

aktivitetsnivå på en god måte. Av bekymringer som ble trukket frem, var økonomi og 

muligheten for å miste tilskuddsmidler rettet mot barn/unge særlig fremtredene. Denne 

problemstillingen har utvalget brukt mye tid på, og mener å ha belyst på en grundig og 

god måte. 

 

Anbefaling: 

På bakgrunn av følgede: 

• effektivisering på sentralt nivå, positivt for klubber/lag og ansatte 

• muligheten for økt helhetlig fokus for utvikling av både talenter og organisasjonen 

• ingen eller ikke avgjørende negative konsekvenser økonomisk for forbund eller 

lokallag 

• mulighet for effektivisering og utvikling av kretsleddene 

• mulighet for effektivisering av styrearbeidene i alle ledd 

• at en sammenslåing av NSF og USF ikke betyr at alle klubber/lag må slå seg 

sammen dersom man ikke ønsker det selv 

 

anbefaler utvalget en sammenslåing av Norges Sjakkforbund og Ungdommens 

Sjakkforbund, og at styrene fatter vedtak om å anbefale dette overfor NSFs Kongress og 

USFs Årsmøte sommeren 2022.  
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Bakgrunn 
I 1977 valgte Norges Sjakkforbund å skille ut ungdomsarbeidet i den nye organisasjonen Norges 
Sjakkforbunds Ungdom (NSFU). Den tyngste begrunnelsen for dette var å øke mulighetene til å 
motta økonomisk støtte fra ulike deler av det offentlige.  

På 1990-tallet endret NSFU navn til Ungdommens Sjakkforbund (USF). Dette bidro i prosessen for 
å styrke USFs egen identitet.  

Samarbeidet mellom NSF og USF har i alle år siden 1977 vært tett, og stort sett med felles 
administrasjon og generalsekretær, selv om det finnes unntak. USF har mottatt betydelig støtte til 
så vel sitt sentrale ledd – USFs andel av Sjakkontoret – som til aktiviteten i lokallagene gjennom 
LNU.  

Men nå – mange år senere – er det en økende erkjennelse innad i norsk sjakk at konstruksjonen 
med to forbund med så overlappende formål som NSF og USF bør by på mulighet for forenkling 
og effektivisering – nettopp for å styrke arbeidet for å levere på disse felles formål.  

Men norsk sjakk har alltid hatt store spørsmål å jobbe med og ta stilling til – og et initiativ for å 
evaluere ordningen med to forbund har frem til nå ikke vært ansett som så presserende at annet 
har måttet vente.  

Men frem mot og under kongress og årsmøtene sommeren 2021 ble det åpenbart at mange 
hadde hatt den samme tanke: - Kanskje tiden nå var inne til å få sett ordentlig på saken, og 
eventuelt foreta de riktige tilpasninger. Begge forbund fattet tilnærmet enstemmige vedtak i sine 
høyeste organer om å utrede sammenslåing. Mange fant det nok betryggende at det ble sett 
ordentlig på de økonomiske konsekvensene før man eventuelt gikk videre. Men hvis økonomien 
ikke var en hindring virket det som mange kunne se for seg at noe skjedde her.  

Nå har utvalget gjennomgått saken, og kan levere sin innstilling. Veien videre skal nå håndteres 
av styrene, organisasjonene og så Kongress og Årsmøte sommeren 2022.  
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Analyse 
Økonomi 

Den helt klart største uttalte bekymringen rundt en mulig sammenslåing av USF og NSF, er 
økonomi og muligheten for å miste tilskudd fra det offentlige. Dette gjelder da særlig tilskudd 
rettet mot aktivitet for barn/unge. For å utrede hvorvidt dette påvirkes, har utvalget gått 
gjennom regelverk og vilkår for diverse støtteordninger, på kommunalt, regionalt og nasjonalt 
nivå. Vi har vært i direkte kontakt med flere instanser, som BUFDIR/FUV1, LNU, Bergen kommune 
med flere, for å best kunne belyse utfordringen.  

Konklusjonen etter gjennomgang er at en eventuell sammenslåing i liten grad vil påvirke nivået 
på berettigede tilskuddsmidler. Vi finner ingen støtteordninger som krever at organisasjonen som 
søker utelukkende har medlemmer i kategorien barn/unge, eller at de har eget 
organisasjonsnummer. Kravene retter seg andel medlemmer i organisasjonen, over 50% (Oslo 
Kommune over 60%), og barn/unges representasjon i organisasjonen. Det vil si at det i noen 
tilfeller stilles krav til at barn/unge er representert i styrer, og/eller har stemmerett på årsmøter og 
lignende.  

Krav om andel over 50% - betyr at man kan organisere noe for barn/unge, og likevel kunne tilby 
voksne. Krever oversikt over deltagere, at man spesifiserer antall plasser til barn/unge og voksne i 
invitasjon f.eks. 

 

Økonomieffekter – nasjonalt nivå 

Støtte fra Fordelingsutvalget (FUV)/Bufdir til Landsomfattende organisasjons 
sentrale ledd.  
 
USF får i dag støtte til sitt sentrale ledd i størrelsesorden 1,9 mill kr2 
 
Etter møte med FUV v/ Carl Gjerdrum i januar 2022 anser utvalget at denne støtten vil kunne 
fortsette. Det vil bli gått en runde til med FUV der utvalget vil be om en skriftlig uttalelse på linje 
med den som ble mottatt fra LNU 8. februar 2022.  
 
Konklusjon: Utvalget anser at den videre saksbehandling av NSF/USF-prosjektet kan legge til 
grunn at støtten fra FUV/BUFDIR fortsetter som nå.  
 

Støtte til lokalt ledd fra Landsforeningen for norske 

Ungdomsorganisasjoner 

 

Utvalget avholdt møte med LNU 21/1 2022. LNU gjennomførte deretter en intern vurdering og 

avga en uttalelse til USF 8/2 2022 (se vedlegg). Hovedbudskapet i uttalelsen er at et sammenslått 

forbund nok kan fortsette å motta støtte, men at en del forhold vil bli vurdert nøye, slik som unges 
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demokratiske rettigheter, andel unge medlemmer, m videre.  

 

Det er også uklart om et sammenslått forbund kan bli fullt medlem av LNU eller observatør. En 

observatør har færre rettigheter i LNU, men kan motta støtte.   

 

Konklusjon: Utvalget anser at den videre saksbehandling av NSF/USF-prosjektet kan legge til 

grunn at støtten fra LNU fortsetter, men at svaret fra LNU bør gjennomgås nøye og eventuelt 

følges opp med et nytt møte med LNU for å få klargjort de viktigste sakene. 

 

 

Økonomi Oslo 

 
Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) besto i 2019 (siste hele år før Covid19) av 12 lokallag med 1651 
medlemmer – 36% av hele USF. For dette året mottok kretsen ca 820.000 kr i støtte fra 
kommunen, noe som tilsvarer ca kr 500 per medlem. Som man vil forstå vil det derfor være svært 
viktig å forsikre seg om at denne støtten kan fortsette.  

Oslo Kommune har i sin forskrift for støtte til barne- og ungdomsarbeid et særlig krav om at 60% 
medlemmene skal være under 27 år.  

For de siste årene ser tallene slik ut i Oslo3: 

 

Som det fremgår er Andel OUS gjennomgående over 60%, og i tillegg kommer effekten av 
medlemmer under 27 år i OOS-klubbene4. Men det er ingen stor margin, og saken vil fortjene stor 
oppmerksomhet og oppfølging dersom en sammenslåing vedtas, for å unngå at støtten i Oslo blir 
usikker.   

 

 

 

 

 

 
 
1 BUFDIR = Barne- Ungdoms og Familiedirektoratet; FUV = Fordelingsutvalget 
2 Fant ikke årsmøtepapirer på sjakk.no for de siste år – hadde selv fra tidligere. Tallet her er fra 2018.  
3 I 2019 er Offerspills medlemstall «normalisert» til 300, siden medlemstallet har ligget omkring dette tallet senere. Et 
annet forhold som spiller inn i tallene er at OOS-klubbene også har medlemmer under 27 år. Dette øker ungdomsandelen 
ifht «andel OUS»-prosenten i tabellen.  
4 OOS: Oslo og Omegn Sjakkrets 

År
Osloklubber i 

OOS OUS Andel OUS
2019 1092 1651 60 %
2018 807 1854 70 %
2017 824 1993 71 %
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Trusler og muligheter 

Helt siden 1977 da NSF etablerte NSFU og dermed innførte en struktur med to adskilte med nært 
samarbeidende sjakkforbund i Norge, har norsk sjakk brukt mye av sin begrensede tilgjengelige 
administrative tid og energi på å få denne strukturen til å virke, til tross for det åpenbare 
paradokset at begge forbund har som formål å drive med utviklingen av sjakk-aktivitetene i 
landet. 

Det er lett å se for seg at å forenkle organisasjonsstrukturen til ett forbund, og så bygge inn alle 
viktige aktiviteter i en slik enklere form, om ikke annet for å frigjøre ressurser til å fokusere på de 
viktigste aktivitetene man har, kan være fordelaktig. En liste over muligheter som oppstår ved en 
sammenslutning finne under.  

Samtidig vil det å bryte opp og omarbeide etablerte strukturer, også kunne innebærer noen 
utfordringer, trusler, som vil bli gjennomgått under. 

Trusler ved en sammenslåing NSF + USF 
a. Negative økonomiske effekter 

 

i. Direkte økonomiske effekter 
De direkte økonomiske effektene er belyst i egne avsnitt i innstillingen. Det 
fremgår at så vel støtte fra sentrale myndigheter (Fordelingsutvalget, BUFDIR) til 
sentralt ledd og støtte fra Landsforeningen for Ungdomsorganisasjoner (LNU) til 
lokal aktivitet i det alt vesentlige vil kunne opprettholdes, så lenge norsk sjakk 
har en aldersmessig medlemsfordeling som tilfredsstiller kravet på minst 50% 
andel i alderen 26 år og yngre. Det er også andre krav å observere, men de 
gjennomgås ikke her.  
 
En annen direkte økonomisk effekt man må ha kontroll på er situasjonen i Oslo, 
som er spesiell ved at USF-kretsen mottar ca 0,8 mill kr i året, i hovedsak til 
aktiviteten bedrevet av USF-lagene. Her er det et krav om at 60% av 
medlemmene faller i aldergruppen under 27 år – se omtale i eget avsnitt over.  
 

ii. Indirekte økonomiske effekter 
I tillegg til å ha kontroll på de direkte økonomiske effektene, må også mulige 
indirekte økonomiske effekter vurderes. Under gjennomgås noen av disse: 
 

1. Redusert fokus på barne- og ungdomsaktiviteten 
Dersom et sammenslått forbund leder til at klubb-Norge reduserer sitt 
arbeid for barn og unge, med synkende antall medlemmer under 27 år 
som resultat, kan det få store negative økonomiske utfall, ved at man 
faller ut av støtteordninger på nasjonalt og kommunalt nivå. Summen at 
støtte fra FUV, LNU og Oslo Kommune utgjør 4-5 mill kr i året. Dette 
forholdet må gis høy fokus etter en eventuelle sammenslåing. 
 

2. Offentlige regelendringer  
Denne utredningen baserer seg på summen av offentlige regelverk slik 
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de er i dag. Et sammenslått forbund kan vise seg å være mer sårbart for 
fremtidige innskjerpende regelendringer, f.eks krav om høyere andel 
medlemmer på under 27 år enn i dag. Denne risikoen bør kunne anses 
som liten, men skulle den realisere seg må det finnes konkrete løsninger 
ut fra de nye regler som måtte bli vedtatt.  
 

3. Feil bruk av midler 
En risiko som må unngås er at lokale klubber bruker tildelte støttemidler 
fra det offentlige feil, f.eks ved at støtte til barne- og ungdomsarbeidet 
brukes til andre formål. Dette kan føre til at fremtidig støtte bortfaller. 
Her vil det påhvile både sentralt og lokale ledd å sørge for nødvendig 
trening av tillitsvalgte i forståelse av gjeldende regler og vilkår.  
 
 

b. Redusert egen identitet for barne- og ungdomssjakken 
I en sammenslått klubb er det en risiko for at «voksendelen» vil være sterkere enn 
«barne- og ungdomsdelen». Dette kan få mange uheldige utslag, bl.a. redusert fokus 
på å ha gode aktiviteter for de unge, og mer fokus på tradisjonell voksen 
konkurransesjakk (klubbturneringer inklusive). Effektene av dette kan over tid bli svært 
vanskelig, med reduserte medlemstall og lavere andel under 27 år.  
 
Det kan også være mindre attraktivt å ta roller og oppdrag som frivillig for barn og 
unge i en situasjon hvor voksendelen har eierskap til klubbnavn og klubbnavn og 
identitet, mens barne- og ungdomsdelen må klare seg uten både anerkjennelsen som 
ligger i dette og i egen profil.  Også her må både sentralt og lokale ledd å sørge for å 
motvirke slike utslag.  
 

c. Negative utslag som følge av sammenslått turneringsprogram 
Hvis et sammenslått forbund reduserer antallet breddeturneringer for unge – f.eks ved 
at USFs NM for Ungdom legges inn i NSFs Landsturnering - siden det tilsynelatende kan 
se logisk ut da det er mange likhetstrekk mellom NM’ene i de to forbundene i dag – kan 
man fort miste mye på veien. NMU er et treningsmål for mange unge, og ofte med 
deltagertall rundt 400, mens Landsturneringen ikke har den samme appellen og 
oppslutningen fra denne aldergruppen. Det finnes flere eksempler, og disse må 
gjennomgås og gode løsninger utvikles som styrker heller enn svekker norsk sjakks 
samlede turneringstilbud ifht i dag.  
 

d. Organisasjonenes kraft og evne til å gjennomføre en sammenslåingsprosess 
Norsk sjakks organisasjoner må dessverre anses som relativt skjøre. På nasjonalt nivå 
skiftes styremedlemmer årlig, og GS-rollen har korte åremålsperioder, begge deler 
med effekt på kontinuitet. Lokalt er det som regel arbeidet med den lokale sjakk-
aktiviteten i klubben som appellerer til de som tar tillitsverv, mens store overgripende 
problemstillinger og endringer ofte oppleves som fjerne og kanskje sågar truende. For 
eksempel var det ikke lett å finne noen frivillige som ville bruke sin tid på å delta i 
utredningen av denne sammenslåingen. Her må norsk sjakk passe på så man ikke 
setter i gang noe man vil ha problemer med å gjennomføre på en god nok måte.  
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Ytterligere en risiko her er at det kan vise seg å være sterke motsetninger når saken 
diskuteres. Selv om en egen survey viser stor oppslutning om ideen om sammenslåing, 
har norsk sjakk erfart noen ganger de senere år at slike motsetninger har vært 
krevende, og det vil kreve god ledelse særlig fra styrene for å unngå negative utslag 
her.   
 
I det hele tatt må styrene ta et betydelig eierskap til prosessen dersom de vedtar å 
anbefale sammenslåing. Tilgjengelighet, synlighet og samordning må utvises, mens en 
passiv holdning vil kunne gjøre saken vanskelig for alle.  
 

Muligheter ved en sammenslåing NSF + USF 

 
e. Frigjort energi til å drive med de viktige tingene 

En beregning viser at så mye som 350 verv og over 4000 timers årlig styrearbeid vil 
kunne fjernes hvis man går fra to til ett forbund. Effekten av dette er at de som er villige 
til å ta oppgaver i norsk sjakk kan bruke tiden til å gjennomføre mer sjakkaktivitet 
(treninger og turneringer), og mer arbeid og tid på å styrke den samlede klubbens 
økonomi og identitet.  
 

f. Positive effekter av helhetstenking på utviklingsarbeid 
I dagens situasjon må både voksen- og barne- og ungdomsklubber hensynta 
grensesnitt mot «den andre klubben» i sitt utviklingsarbeid. De færreste ønsker å tråkke 
i andres bedd, men hva innebærer nå dette? Slikt er ofte både vanskelig og 
tidkrevende. I en sammenslått klubb vil alle forhold kunne inkluderes i arbeidet, og 
gode løsninger finnes uten slike usikkerheter.  
 

g. Videreutvikling av turneringstilbudet 
Det er utvilsomt mye suboptimalt overlapp i norsk sjakks samlede turneringsprogram 
nasjonalt og lokalt som følge av oppdelingen i to forbund og to sett klubber. Riktig 
håndtert kan en ny måte å organisere terminlistene på skape ny entusiasme og 
oppslutning. Dette krever egne utredninger, men sjakkfolk synes ofte slikt er spennende 
og vil nok gå til akkurat dette arbeidet med stor energi.  
 

h. Bedre struktur på tilbudet gjennom medlemmets totale sjakk-liv 
I dag er ikke de to forbunds og klubbers trenings- og utviklingstilbud samordnet. Ett 
sammenslått forbund og én klubb istedenfor to vil gi nye muligheter til å presentere 
seg på en samlet måte, på områder som kontingentstruktur, treningstilbud, turneringer 
osv. Her ligger det muligheter som må gripes.  
 

i. Videreutvikle norsk sjakks ungdomsarbeid 
Det må dessverre erkjennes at norsk sjakk har et betydelig sterkere tilbud til hhv barn 
og voksne enn til ungdommer. I gruppen 15-27 år er mange interessert i sjakk, ikke 
minst er både VGS-sjakk og studentsjakk ganske stor og med et større potensiale. Men 
verken USF eller NSF har vært godt siktet inn på disse gruppene. Her vil en 
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sammenslåing gi nye muligheter, og det ligger en stor gulrot i de mulige økonomiske 
effektene av dette. 
Mulighet for å styrke profil både lokalt og nasjonalt 
Sammenslåtte klubber og forbund vil kunne oppnå gode effekter i sin profilering – 
overfor nye medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere og det offentlige - ved å 
fremstå med en samlet stemme. Hvordan dette gjøres konkret må utvikles lokalt, men 
forbundet bør sørge for at beste praksis ett sted gjøres tilgjengelig for alle.  

 

Konklusjon og anbefaling 
 

Gjennom arbeidet har utvalget forsøkt å belyse de utfordringer og muligheter en 

sammenslåing av USF og NSF vil kunne medføre. Særlig vekt er lagt på økonomi og vilkår 

for tilskuddsmidler rettet mot barn og unge.  

 

Den største endringen en slik sammenslåing vil måtte føre til, er organisasjonens struktur i 

sentralleddet. Samtlige klubber og lag, slik de eksisterer i dag, vil etter en sammenslåing 

ha kun en moderorganisasjon og et kontingentsystem å forholde seg til, et sted å 

rapportere og henvende seg til. All aktivitet fra sentralt vil kunne sees i sammenheng og 

omfavne samtlige medlemmer, fra 0 til 100 år. Det vil også medføre at medlemmer under 

27, ikke trenger å være medlemmer av to organisasjoner for å få et passende tilbud og 

kunne delta i konkurranser/turneringer som passer spilleren.  På sentralt nivå vil også en 

sammenslåing bidra til å effektivisere arbeidet, føre til at dobbeltarbeid unngås og 

forenkle kommunikasjonslinjene. Ansatte på sjakkontoret ønsker selv en slik 

omorgansiering.  

 

På kretsnivå ser utvalget at her fører en eventuell sammenslåing til en god mulighet for å 

gjennomgå kretstrukturen. USF og NSF har i dag ulik struktur på regionsnivå, noe som 

fører til utfordringer knyttet til helhetlig organisering av aktiviteter, overlappende 

strukturer og dårlig kommunikasjon. Ved å gjennomgå både kretstrukturen og vurdere 

kretsenes optimale funksjon, vil sjakk-Norge kunne utarbeide et organisasjonledd som 

styrker både tilbud, synlighet, aktivitetsnivået og kommunikasjonen på tvers av 

lokallagene. Utvalget har registrert denne muligheten og verdien av en slik gjennomgang 

og anbefaler at det settes ned et utvalg til å arbeide med dette, ved et eventuelt positivt 

vedtak.  

 

For lokallag og klubber, både i dagens NSF og USF, er det først og fremst disse struturelle 

endringene i nivåene over som vil være merkbare. I første omgang. Utvalget ser ingen 

automatiske endringer i vilkår for mottak av tilskuddsmidler for lokallag, som følge av en 
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sammenslåing. Vi finner ingen kommuner, eller andre offentlige eller private instanser, 

som krever at mottakere av støtte er rene barne/ungdoms-organisasjoner, med egne 

organisasjonsnummer. Kravene som stilles er knyttet til representasjon i styrer, og 

demokratiske rettigheter for barn/unge i organisasjonen, andel medlemmer som er 

barn/unge, eller for prosjekter, at over 50% av deltagerne er barn/unge. Dette betyr at 

dersom lokallag ønsker å slå sammen klubber som i dag er registrert under NSF og USF, 

må disse faktorene tas hensyn til. Klubbene er ganske atuonome når det gjelder hvordan 

dette løses i praksis og det er mange modeller som kan fungere. Alt fra at barn/unge har 

en bestemt andel plasser i klubbstyret, til at det settes ned eget barne/ungdomsutvalg 

der kanskje leder også sitter i klubbstyret. 

 

Klubbene er ikke nødt til å slå seg sammen lokalt, selv om NSF og USF fusjonerer. Det er 

opp til klubbene selv å avgjøre hva som er hensiktsmessig og ønskelig lokalt. Uansett 

hvordan dette løses lokalt vil samtlige sjakk-klubber i Norge være tilknyttet samme 

hovedorganisasjon. Det er utvalgets klare anbefaling at ved et postivt vedtak, må 

sjakkontoret støtte lokale klubber som ønsker det, i arbeidet med å kartlegge 

hensiktsmessig lokal struktur. Sjakkontoret må bistå med informasjon, veiledning og 

organisatorisk støtte, både under eventuell vurdering av og i gjennomføringen av en 

eventuell sammenlåing på lokalt nivå.  

 

Anbefaling: 

På bakgrunn av følgede: 

• effektivisering på sentralt nivå, positivt for klubber/lag og ansatte 

• muligheten for økt helhetlig fokus for utvikling av både talenter og organisasjonen 

• ingen negative konsekvenser økonomisk for forbund eller lokallag 

• mulighet for effektivisering og utvikling av kretsleddene 

• mulighet for effektivisering av styrearbeidene i alle ledd 

• at en sammenslåing av NSF og USF ikke betyr at alle klubber/lag må slå seg 

sammen dersom man ikke ønsker det selv 

 

anbefaler utvalget en sammenslåing av Norges Sjakkforbund og Ungdommens 

Sjakkforbund.  

 

Ved et positivt vedtak ønsker utvalget peke ut noen områder som bør utredes videre, 

samt foreslå en mulig prosess. 
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Veien videre 

 

Ved et eventuelt positivt vedtak mener utvalget at følgende arbeid må settes i gang: 

# Tema Drøfting Utvalgets anbefaling 
1 Kontingentstruktur En ny felles organisasjon vil ha et 

særlig viktig virkemiddel for å 
oppnå medlemsvekst og andre 
forhold i form av ny 
kontingentstruktur. Dette må 
utredes. 

La et eget utvalg 
nedsatt etter vedtak 
om å gå sammen gi 
innstilling. Sende på 
høring. Deretter fatte 
beslutning i den nye 
kongressen, der også 
avklaring av hvilke 
utvalg som skal velges 
av kongressen kan 
avklares.  

2 Regionstruktur/Kretsstruktur De to forbundene har i dag ulik 
kretsstruktur. I forbindelse med 
en sammenslåing har norsk sjakk 
en god anledning til å rydde opp 
her.  

La et eget utvalg 
nedsatt etter vedtak 
om å gå sammen gi 
innstilling. Sende på 
høring. Deretter fatte 
beslutning i styret, 
som er gitt myndighet 
til dette i lovene.  

3 Lover og reglementer Her ligger et stort arbeid og 
venter etter et 
sammenslåingsvedtak. Dette 
kan føre med seg mye godt i 
form av ny og oppdatert 
vurdering av mange forhold 

La et eget utvalg 
nedsatt etter vedtak 
om å gå sammen gi 
innstilling. Sende på 
høring. Deretter fatte 
beslutning i den nye 
kongressen 

4 Utvalg NSF og USF har i dag ulike 
løsninger på mangt og meget, 
mest typisk i disiplinærsaker der 
sentralstyret i NSF fatter vedtak 
og RU er ankeinstans mens det i 
USF er disiplinærutvalget om 
fatter vedtak og forbundsstyret 
er ankeinstans. En opprydding 
her kan føre med seg mye godt i 
form av ny og oppdatert 
vurdering av mange forhold. 
 
 

La et eget utvalg 
nedsatt etter vedtak 
om å gå sammen gi 
innstilling. Sende på 
høring. Deretter fatte 
beslutning i den nye 
kongressen, der også 
avklaring av hvilke 
utvalg som skal velges 
av kongressen kan 
avklares.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Survey med kommentarer 

 

I forbindelse med utredningsarbeidet ble det sendt ut en spørreundersøkelse om temaet 

til samtlige lag registrert i NSF og USF. Vi mottok 47 svar som vi anser som god respons.  

Det første spørsmålet var hvordan laget var organisert, kun i NSF (17%), kun i USF (21%), 

begge forbund (55%) eller kun NSF, men har aktiviteter for barn/unge (7%). Dette er en 

bred variasjon og fordelingen virker representativ for den generelle strukturen for klubber 

i NSF/USF.  

Av 47 respondenter var hele 37 positive til en sammenslåing (79%), 2 var negative (4%) og 

8 (17%) var nøytrale til spørsmålet.  

Aktivitetsnivået hos respondentene varierer, nesten alle har ukentlige spillkvelder og 

jevnlige turneringer. Noen få har kun ukentlige spillkvelder. Mange organiserer også kurs, 

drar på turer og lignende. Et godt spenn i aktivitetsnivået i klubbene som har besvart 

undersøkelsen. 

Respondentene ble spurt om hva de mente var mest viktig å få gode svar på fra 

utredningen om sammenslåing. Her kunne de krysse av tre alternativer fra liste, samt 

skrive utfyllende kommentar under. De tre helt klart viktigste punktene var Mulig 

forenkling/effektivisering av styrearbeid (28 stk.) Inntekter til klubbene (27 stk.), og 

Aktivitetsnivå og endring kontingentsystem (14 stk.). Resterende alternativer fra lista var 

representasjon i styrer o.l. internt (11 stk.), representasjon i styrer o.l. regionalt/nasjonalt (6 

stk.) og endringer turneringsprogram (3 stk.) 

Ved gjennomgang av kommentarene som ble sendt inn ser vi en stor overvekt av innspill 

med fokus på forenkling av styrearbeidet, samt bekymring for at fokuset på tilbud rettet 

mot barn/unge vil kunne svekkes ved en sammenslåing.  

 

Under følger kommentarer og innspill fra undersøkelsen. Disse har blitt anonymisert. 

Inspillene er samlet i kategorier, og utvalget har lagt inn svar eller kommentar til 

innspillene i hver kategori.  
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Utvalgets kommentar kontingent: 
Nytt felles kontingentsystem er en naturlig følge av en eventuell sammenlåing. Dette vil 

medføre at klubber vil ha et system å forholde seg til, uansett organisering lokalt. Det 

betyr også at unge under 27 ikke trenger å være medlem to steder, noe som er 

besparende for dem, og mer oversiktelig, både for spilleren selv og administrativt. 

Nøyaktig hvordan dette nye systemet skal utformes er et av områdene utvalget anbefaler 

videre arbeid med, for å sikre både hensiktsmessige satser og fleksisbilitet for klubbene.  

Når det gjelder gratis kontingent, er dette i dag ikke mulig å gjennomføre, så lenge 

klubbene mottar offentlige støttemidler. Det er et krav om at det kreves kontingent, 

minimum 50 kr, og at disse pengene ikke dekkes av klubben/forbundet. I dag er satsen 

USF mottar 80 kr, og det er et tema om denne skal settes ned til 50 kr. I dagens system er 

da øvrig kontingent for barn/unge satt av de lokal klubbene selv og det er opp til dem 

hvordan dette håndteres. Ønsker klubbene å ikke kreve ytterligere kontingent enn de 

pliktige 80 kr (i dag), er det opp til dem. Det er et helt klart mål for forbundene at sjakk 

skal være lett tilgjengelig og et lavterskeltilbud, og at dårlig økonomi ikke skal være 

grunnlag for utenforskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gratis kontingent for spillere under 13 år vil føre til økt rekruttering.. Eventuelt at 
klubbene kan søke om midler for å betale denne kontingenten. 

• Jeg ønsker ikke at det skal bli dyrere å være medlem. Det er viktig at vi (sjakken) 
fortsatt kan være et lavterskeltilbud for de som ikke er så bemidlet. 

• Utgifter for klubben pga medlemskontingentar er noko viktig.  
• Det vil være kjekt å slippe å betale kontingent både til USF og NSF for barn, ungdom og 

lederne i USF-klubbene." 
• Ein bør utgreie eit system med (lavare) medlemskontingent, mogleg (delvis) lausriving 

av Norsk Sjakkblad, spesifikk spelelisens (for rata turneringar), eventuelt høgare Elo-
avgifter: Noko høgare prising av aktivitet.  

 

Kontingent 
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Utvalgets kommentarer organisatorsike faktorer 
En eventuell sammenslåing av forbundene vil kunne bidra til effektiviseringer av det 

administrative arbeidet på sjakkontoret, samt samling av forbundsstyrene og mulige 

sammenslåinger i lokal klubber. Det er et faktum at svært mange steder fungerer to 

styrer, eller flere, styrer med tilnærmet samme utforming og sammensetning av frivillige. 

Disse rapporterer til to forbund og forholder seg til to systemter. Dette vil kunne forenkles. 

Likvel vil utvalget påpeke at den nødvendige endringen i størst grad blir på sentralt nivå. 

Lokalt vil klubbene selv kunne organisiere seg slik de mener er hensiktsmessig. Noen vil 

ønske å beholde sin nåværende struktur, for dem vil alle ledd/klubber få samme 

sentralorganisasjon å forholde seg til. For noen vil en sammenslåing være det mest 

optimale. Utvalget mener det bør utarbeides en plan for hvordan sjakkontoret best 

informerer og støtter klubbene i deres arbeid med vurdering av egen situasjon, eventuell 

kartlegging av hva som er mest hensiktsmessig, og mulig sammenslåing av lokallag.  

 

 

• Det er for få nøkkelpersoner i norsk sjakk og sammenslåing vil kunne forenkle for dem!  

• Enklere admin/styrearbeid med et styre! 

• Det gjør det enklere med kun en organisasjon.  

• I * er nå styret på kretsnivå i både USF- og NSF-leddet det samme. Det er samme 

lederne på alle nivåer også i klubbene. I realiteten. Representasjon i klubbene og 

regionalt/nasjonalt vil ikke bli berørt. Det er de samme folkene uansett.  

• USF og NSF er en litt kunstig konstruksjon, da begge jobber for sjakkens utbredelse i 

Norge. Etter min mening blir det et sløseri med frivillige i begge organisasjoner slik det 

nå er.  

• Tenker det praktisk og admin er en fordel med sammenslåing, vi ser ingen ulemper 

med det. 

• Mange av de som sitter i styret i USF, sitter også i styret til «voksenklubben» Det føles 

som unødvendig ekstrajobb. Mye ville vært forenklet om vi var ett styre, men at det var 

representanter fra ungdomsklubben i styret. Kanskje arbeidet i kretsen også vi, være 

lettere om vi var samlet. Men det er viktig at begge nivåene er representert.  

• Det hadde vært kjekt å slippe å forholde oss til to sentralledd med to 

rapporteringssystemer. 

• Vi får det meste (alt!) til å fungere med dagens system, mellom anna med felles 

styremøte i dei to del-klubbane. Vi melder alle USF-medlemmar også inn i NSF.  

 

Organisatoriske faktorer 
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Utvalgets kommentarer aktivitet 
En eventuell sammenslåing bør føre med seg at det utarbeides nytt turneringssystem som 

ser både aktiviteter for voksne og barn/unge i sammenheng. Dette for å unngå 

unødvendig overlapping slik at deltagere må velge mellom passende aktiviteter i de to 

kategoriene (særlig aktuelt for unge under 26). Samtidig bør gjerne noe sammenslåing av 

turnerninger unngås, for å sikre at hver målgruppe ikke mister fokus. Det er utvalgets 

anbefaling at det nedsettes et utvalg til å jobbe med dette, ved et eventuelt positivt 

vedtak. 

 

• Den største gevinsten vil være enklere koordinering av aktiviteter, og å kunne gi særlig 

ungdommene våre et tilbud om å ta del i voksenklubbens aktiviteter uten at det krever 

et eget medlemskap. Det er gjerne større kontinuitet i NSF-klubbenes styrearbeid enn i 

USF-klubbene, noe som bedre legger til rette for langsiktige satsninger. 

• Ingen betydning for aktiviteten: de ivrigste USF-medlemmene spiller sammen med de 

voksne allerede. 

• Det aller viktigste er å undersøke mulig inntektstap for USF-klubbene på klubb- og 

kretsnivå, slik at det ikke er noen ledd som blir skadelidende økonomisk.  

• Aktivitetsnivået vil ikke bli endret. Men det kan bli færre BGP-turneringer, hvis klubbene 

ikke får særskilt støtte for å arrangere dem.  

• Turneringstilbudet er viktigst. Må koordineres bedre og tilpasses ift målgruppene 

voksne - ungdom - barn. Nå blir ofte ungdom og barn slått sammen, men det er veldig 

forskjellige grupper/behov. 

 
 

Aktivitet 
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Utvalgets kommentarer diverse innspill 
Som førsøkt tydeliggjort i selve rapporten, kan ikke utvalget se at en sammenslåing av 

forbundene fører til at hverken forbund eller klubber/kretser mister tilskuddsmidler, eller 

ikke lenger vil være søknadsberettiget. Dette vil være avhengig av punktene nevnt i 

rapporten, hvordan den lokale klubben velger å organisere seg. Ønsker de så slå 

sammen lokalt, må det tas hensyn til representasjon i styrer og demokratiske rettigheter i 

klubben for øvrig, for barn/unge. Ønsker de å beholde dagens organisering, vil ikke disse 

faktorene bli aktuelle.  

 

Utvalget kan ikke se at en eventuell sammenslåing av forbundene vil måtte føre med seg 

en økning i kostnadene knyttet til kontingent. Et nytt, felles kontingentsystem må utredes 

og bekymringene som trekkes frem er viktige innspill i dette arbeidet. Angående 

kontingent til barn/unge, se kommentarerer om kontingent. 

 

Som mottaker av midler rettet mot barn/unge, er man pliktig å rapportere på bruk, dette 

gjelder både tilskuddsmidler til drift og prosjekter. Krav om minst 50% deltagere i 

kategorien barn/unge, som de fleste tilskuddsordninger for prosjekter/aktiviteter har, 

• Vi er sterkt motstandere av en sammenslåing da det vil føre til:  

- lavere inntekter ( utestenger oss fra støtteordninger for barn og unge) 

- Økte kostnader til kontingent noe som betyr at vi utestenger barn og ungdom 

fra minioritetsfamiler med lav inntekt.  

- Risiko for at inntekter som skal være øremerket barn/unge i stedet blir brukt på 

voksensjakk.  

- Ikke lenger faste ansatte på sjakkontoret som KUN har ansvar for USF.  

- Vi antar at det kreves 2/3 flertall for å legge ned USF og vi vil kjempe imot en 

slik sammenslåing. 

• Viktig at en slik prosess synliggjør hvor mye penger som frigjøres og fordel med å ha 

mindre byråkrati. 

• Jeg svarer her som leder både for * Sjakklubb (NSF) og sjakklubben * (USF). Vi har felles 

lokaler, spilledager, men ulike styrer/org.nr.  

• Jeg har foreslått et system der barna er på lokalklubber og de beste blir flyttet til større 

klubber. Her burde det nesten vært en rating som var påkrevd for å få komme inn. 

Dette for å lage en pyramide organisasjon og dette vil beholde de unge i 

lokalklubbene. Ressurser blir også da brukt mest mulig effektivt da de beste trenerene 

blir brukt på de beste spillerene.  

• 1 av grunnen til at vi er medlem begge steder er medlemsbladene, NSF sitt 

medlemsblad er uegnet for barn, mens USF sitt blad er uegnet for voksne  

 

Diverse innspill 
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betyr at klubbene må være bevisst dette når det inviteres. Det kan settes av et bestemt 

antall plasser til barn/unge som sikrer dette, eller man velger å kun invitere barn/unge. 

Dette løser de lokale klubbene selv. Det skal ikke være slik at midler rettet mot barn/unge 

brukes utelukkende på andre spillergrupper. Det blir avgjørende at ny organisasjon sikrer 

fokus på bredde så vel som elite, og aktiviteter rettet mot alle aldersgrupper.  

Det jobbes i dag med ny organisering på sjakkontoret, uavhengig av eventuell 

sammenslåing. Det er funnet hensiktsmessig å styrke arbeidsresurssene rettet mot USF og 

det jobbes med å ansette en egen organisasjonsrådgiver. Det administrativet ansvaret 

for USF har frem til nå har vært fordelt på flere, som også har hatt andre ansvar. En slik ny 

stilling samler det overodnede ansvaret i en stilling.  

 

Det er vanskelig å skulle tallfeste nøyaktige besparelser knyttet til en eventuell 

sammenslåing.  

 

Det arbeides i dag med å finne en god løsning for å samle sjakkbladene til en 

distribusjon, uavhengig av en eventuell sammenslåing.  
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Vedlegg 2: Scenarier 

Scenario stor klubb med barneklubb 1: SK 1911 og 1911U 
 

«Voksenklubben» Schakklubben av 1911 (SK 1911) er en gammel og veletablert sjakklubb i Oslo, de 
senere årene med geografisk tyngdepunkt i Nordre Aker bydel og spillekvelder på Ullevål Hageby 
Seniorsenter på Damplassen. Klubben har en sterk elitegruppe, og er både regjerende 
Eliteserievinner (2019/20) og regjerende Norgesmester for Klubblag (2019). Klubben har også et 
veletablert breddenivå, med 30 deltagere i klubbmesterskapet 2022. Medlemstallet ligger 
normalt på 100-120, men under Covid19 har dette sunket til rundt 80.   

Barneklubben Schakklubben av 1911s Ungdom (1911U) er en stor og aktiv USF-klubb, med for tiden 
250-300 medlemmer. Før Covid19 lå medlemstallet på mellom 300 og 500. Klubben driver aktivt 
på for tiden 5 grunnskoler i bydel Nordre Aker (Kjelsås, Korsvoll, Kringsjå, Ullevål og Tåsen). Det er 
også tilbud om ukentlige treninger på Damplassen, både for «åpen gruppe» og egen 
jentegruppe. Ungdomsklubben har de siste 10-årene hevdet seg svært godt sportslig, med 170 
medaljer i norske og nordiske mesterskap siden 2000. Men breddeaktiviteten i AKS-tid på skolene 
er den viktigste delen, og der det skapes aller mest sjakkglede.  

I flere 10-år har klubbens store aktivitetsnivå blitt holdt oppe av noen få ildsjeler, som gjerne har 
tatt ansvar både for voksenklubben og barneklubben. Både tidligere og nå har f.eks. klubbene 
felles styreleder. Kravet om å ha  

• to adskilte klubber, og dermed  
o to styrer,  
o to terminlister,  
o to kontingentinnkrevinger,  
o to hjemmesider og kommunikasjonskanaler,  
o to forbund å forholde seg til,  
o to reglementsett og regelverk,  
o ja, to av alt,  

har medført stor slitasje over tid på de som har båret ansvaret.  

En overgang til én klubb, med de muligheter dette gir for forenklinger og ikke minst bruk av tid på 
reelt viktige områder og ikke opplevd unødig dobbel administrasjon, fremstår for en klubb som 
1911 som en forlokkende tanke og mulighet.  

 

Scenario stor klubb med barneklubb 2: Oslo Schakselskap og OSS Ungdom 
Ved en eventuell sammenslåing av NSF og USF vil situasjonen være særlig interessant for de 
klubb-miljøene i de to forbundene som har adskilte NSF- og USF- klubber i dag. SK 1911 og 1911U 
har en slik situasjon, og også f.eks OSS (157 medlemmer per oktober 2021) og OSSU (33 
medlemmer per 31.12.21).  

To forhold er her viktige: 

1. Fritt valg 
De aktuelle klubber kan velge enten å slå seg sammen eller å forbli separate klubber også 
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i fortsettelsen. Man må altså ikke slå seg sammen hvis man ikke finner det hensiktsmessig. 
Hvis de fortsetter hver for seg vil begge være medlemmer av det nye sammenslåtte 
forbundet, men fortsatt med hver sine styrer, medlemmer osv 
 

2. Klubbene bestemmer selv 
Det vil være naturlig for klubbmiljøer med både NSF- og USF-klubber å foreta en vurdering 
av hva som passer best i deres situasjon. For f.eks OSS og OSSU kan det være 
hensiktsmessig å fortsette som i dag – eller det kan være grunner til å slå seg sammen. De 
konkrete vurderingene vil her være avgjørende.  

 

Scenarie 3, Konnerud Tempo Sjakklubb  

 
Konnerud Tempo sjakklubb. Status 2022. Struktur: Voksenklubb med styre bestående av syv. 
Ungdomsstyre med fem. Har tidligere hatt felles styremøte (før Corona) da vi har flere 
medlemmer som var med begge steder. Det har blitt redusert sterkt med aktivitet i 
ungdomsgruppa de siste to år. Voksenklubben har opprettet flere utvalg med ulike 
ansvarsområder. Dette har ikke fått startet ordentlig, men følges opp.  

Aktivitet: Vi holder klubbmesterskap om våren og høstturnering. Det vi ønsker er å holde 
klubbmesterskapet som Sveitser da alle kan møte de beste, mens høstturneringen jobber vi for å 
spille Berger-grupper. Vi har tradisjonelt spilt Sveitser i alle år det er for mange for Berger. Vi har 
holdt kurs og ønsker å videreutvikle dette. Vi er heldige og har tilgang på lokaler hele tiden. Vi 
driver en stiftelse som har Konnerud kino bydelshus.  

Offentlig støtte: Momskompensasjon. Vi har tidligere fått støtte fra Sparebankstiftelsen til utstyr. 

 

To scenarier, Beholde delte styrer, slå sammen styrene. 

Beholde delte styrer:  

 - representasjon i hovedstyret 
 - rapporterer til en hovedorganisasjon ikke to 
 - rapportering samme som ungdomsstyret til nå har håndtert.  
 - fordel: ingen endring fra i dag, mindre bekymring for at fokus på barn/unge svekkes.  
 -ulempe: ingen effektivisering av styrearbeid når to styrer opprettholdes, 
                overlapping/dobbeltarbeid, kommunikasjon? 
 

Samle styrene: 

- Minker antall frivillige nødvendig til verv. 
- Må sikre alderssammensetning i styret 
- Et styre – helhetlig tilbud barn/unge og voksne 
- Sette ned utvalg barn/unge i stedet for eget styre, ledet av ung i styret? 
- Ulempe: alder i styret må passes på 
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Disse søker ikke midler fra kommune eller andre offentlige instanser. Dermed er ikke kravene for 
alderssammensetning like aktuelle. Den største endringen for dette laget blir at de etter en 
eventuell sammenslåing kun må forholde seg til en sentralorganisasjon hva gjelder rapportering, 
planlegging og økonomi. Kontingentsystemet fra sentralt vil også være ens. Det vil være opp til 
klubben selv å avgjøre hva som blir den mest hensiktsmessige organiseringen etter en eventuell 
sammenslåing av forbundene.  
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