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Ungdommens Sjakkforbund  

REFERAT 

Forbundsstyremøte nr.2 – 2021/2022, Onsdag 20.oktober 2021, på Teams 

Til stede: Eirik Natlandsmyr, Simen Agdestein, Bjørn Robert Unhjem, Joachim Birger Nilsen, 

Matias Myren, Lasse Østebø Løvik, Malgorzata Kopaczek-Styczen (referent) 

 

SAK 13: GODKJENNING AV SAKSLISTE OG INNKALLING 

Sakslisten og innkallingen ble godkjente.  

 

SAK 14: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokoll fra styremøte 18.08.2021 ble godkjent.  

 

SAK 15: MEDLEMSSITUASJONEN 

Eirik innledet med å presentere medlemsoversikten for USF fra 13.10.2021 med vekt på at 

aktiviteten i noen klubber har sakte begynt å gå oppover, men at medlemssituasjonen 

fremdeles er dårlig. Styremedlemmene bidro med en oppdatering avgående klubbene som 

skiller seg ut.  

Fra Sotra Sjakklubb Ungdom hadde Tom Eriksen uttrykt at det må være noe feil med tallene, 

men at de likevel er lave. Generelt skal Hordalans medlemstall øke ved hjelp av NM.   

Når det gjelder Tromsø så har Eirik vært på klubbens styremøte. Årsaken bak nedgangen er 

forsvinnende styremedlemmer i ungdomsklubben. Ungdomsklubben har bestemt å opprette 

et tettere samarbeid med voksenklubben.  

Problematikken rundt det at Osloklubbene ikke får ha sjakk på skolefritidsordningen ble 

løftet opp som noe som må diskuteres videre. Anslagsvis ble det sagt at USF kan tape rundt 

1000 medlemmer på dette. Dragulf-klubbene deler gjerne sine ideer og erfaringer med USF. 

Dette må følges opp i et annet forum (Toppsjakkutvalget/Sjakk i Skolen/Flere mot 

Sjakktoppen), samt vil dette bli tatt opp på styrets fysiske samling i november.  

 

SAK 16: ØKONOMISK OVERSIKT 

USF har budsjettert med å gå i minus, men ligger an til å gå i overskudd. På kontoret har det 

blitt diskutert ekstrastøtte til aktiviteter, spesielt under VM, samt ansettelse av en ny 
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medarbeider. Vedkommende skulle ha hatt et overordnet ansvar for å følge opp 

medlemstall blant barn og ungdom.  

Styret kommenterte at det å gå i overskudd ikke er et mål, men at det samtidig er viktig å 

ikke bare bruke penger for å bruke dem. En konkret strategiplan behøves og ettersom 

økonomien er tett forbundet med medlemssituasjonen ble det konstatert at denne saken 

skal drøftes mer på styresamlingen i november.  

 

SAK 17: OPPDATERING SJAKKONTORET  

Eirik orienterte om intern flytting, samt gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen.  

De nye lokalene er billigere og passer til kurs/turneringer med 20-25 personer, men ligger i 

andre etasje og mangler heis. Dette er en utfordring som begrenser organisering av 

arrangementer.  

Svarene på medarbeiderundersøkelsen peker på god trivsel, men det må jobbes mer med 

tydeligere rollefordelinger og avklaring rundt arbeidsoppgaver. Undersøkelsen skal følges 

opp med medarbeidersamtaler.  

 

SAK 18: FØRSTERADEN 

Det skjer endringer i både Førsteraden og i Sjakkbladet. I den siste tiden har de to bladene 

vært adskilte, men en sammensetning av de er nå under vurdering.   

Med bakgrunn i minskede kostnader, samt større tilgjengelighet vedtok styret at førsteraden 

tas inn som barne- og ungdomssider i Norsk Sjakkblad. Barnesidene i Førsteraden skal likevel 

fortsatt sendes selvstendig ut til medlemmer under 10 år. 

 

SAK 19: ETISKE RETNINGSLINJER I NORSK SJAKK 

Siden siste samling har de etiske retningslinjene blitt presisert og behandlet i NSF-styret, 

samt at det har kommet et forslag til medlemmer i varslingsutvalget.  

USF-styret vedtok at de etiske retningslinjene også blir gjeldene i USF, og støtter nedsetting 

av et varslingsutvalg bestående av generalsekretær, Aud Norunn Strand og Kristian Trygstad. 

 

SAK 20: STATUS NETTSIDE OG GRAFISK PROFIL 

Generalsekretæren orienterte om status for de nye nettsidene og viste frem noen av 

mulighetene de vil by på. Det ble også orientert om at både Twitch-malene og Lichess-
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malene er på plass og at en egen guide til alt vil komme. Styret kommenterte utviklingen 

som positiv. 

 

SAK 21: USF-AKADEMIET 

Styret fikk presentert en foreløpig plan for akademiet. Til denne kom det en korrigering av at 

kommende samling blir i Oslo med besøk i NRK som hovedmoment til erstatning for FIDE-

dommerkurs i Hamar slik planlagt tidligere.   

Det ble lagt fram et ønsket å ved et senere tidspunkt se på utgiftene besøket av sjakk OL i 

Moskva i 2022 vil medføre.  

 

SAK 22: AKTIVITETER UNDER VM 

VM gir en unik mulighet der det kan bli 14 dager med mye positiv sjakkoppmerksomhet som 

burde utnyttes til lokallagsaktivitet. Planen er at lokallagene skal få tilsendt en liste med 

forslag til ulike aktiviteter. Styret kom med forslag som framstilles i Tabell 1 og kan 

kategoriseres i tiltak fra sentralt hold, samt lokale tiltak.  

Tabell 1: Viser en oversikt over styrets forslag til aktiviteter under VM 

 Kafesjakk Kombiner sjakk med kaffe, - eller barbesøk.  

Gjelder i hovedsak studenter og voksne og anbefales 

derfor å videreformidle til NSF.  

Lokalt tiltak 

Åpne klubber Holde barne,- og ungdomsklubbene åpne for både 

medlemmer og ikke-medlemmer under så mange dager 

som mulig. Ha ulike aktiviteter og stream partiene fra 

VM på storskjerm.  

Tiltrekke barn og ungdom med gratis mat og drikke.  

Lokalt tiltak 

Stands Stands med sjakk i ulike lokalisasjoner (kjøpesentre, 

biblioteker, ute, ol.) der det er mulig å spille sjakk, men 

der det også gis ut informasjon om sjakken i Norge 

(kommende turneringer, lokale klubber ol.) 

Lokalt tiltak 

Store sjakkbrett Uavhengig av aktiviteten, bruk store sjakkbrett. De 

fungerer som en magnet på mennesker.  

Lokalt tiltak 

Komme inn på 

universiteter 

Ha stand, simultan, turnering eller egentlig hva som 

helst for spillrommet er enormt.  

Tiltak fra 

sentralt 

hold 

Økonomisk støtte En utfordring som kom opp, var at det ikke var sikkert 

om alle klubbene ville klare å gjennomføre aktivitetene 

Tiltak fra 

sentralt 

hold 
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på grunn av sin lave aktivitet og medlemstall. En delvis 

løsning på dette var økonomisk støtte.  

Forslagsliste Lage en liste med forslag til aktiviteter og sende ut til 

lokallagene.  

Tiltak fra 

sentralt 

hold 

Klubbkonkurranse Premie til den klubben som klarer å skaffe flest 

medlemmer i VM-perioden.  

Tiltak fra 

sentralt 

hold 

 

Som et tilleggselement i SAK 22 diskuterte styret potensialet som ligger i studentmiljøene 

rundt om i Norge. Kjernen i hvorfor det for øyeblikket ikke finnes et samarbeid ser for styret 

ut som det at USF ikke har noe som studentene ønsker. Studentene ønsker ikke å spille med 

barn i BGP-turneringer samtidig som de har sine egne konkurranser. USF kunne ha bidratt til 

finansiering av disse konkurransene, samt organisert noen egne turneringer mellom 

universiteter og høyskoler. Samme prinsipp som i https://www.sjakkduell.no kunne ha blitt 

brukt. Et annet forslag er å tilby studentmedlemskap/studentpakke som vil bestå av 

medlemskap i både USF og NSF. Det er også viktig å huske på at mange av studentene er 

nettspillere. Onlineturneringer ville ha vært en god mulighet til å fange dem opp. Likevel er 

det ikke sikkert at SpillSjakk ville ha nådd ut til dem ettersom de fleste spiller på Lichess eller 

Chess.com.  

Alt i alt er studentsatsning både en stor mulighet og utfordring. Styret vedtok derfor at det 

nedsettes en arbeidsgruppe som skal se mer på denne saken. Arbeidsgruppen består av 

Lasse Østebø Løvik (hovedansvarlig), Matias Myren og Eirik Natlandsmyr.  

 

SAK 23: STYRESAMLING UNDER NM FOR UNGDOM 

Avslutningsvis ble agenda for styresamlingen i november diskutert. Punkter foreslått i 

sakspapirene for møtet ble godkjente. Det kom også et forslag om å sette opp EM for 

landslag som et eget punkt. Forslaget ble godkjent.  

Alle styremedlemmene og varaene ble oppfordret til å delta fysisk. Deltakelse over telefon 

var mulig, men lite praktisk med tanke på diskusjoner og workshops. Målet er at alle i styret 

skal treffe hverandre, samt en del av menneskene som er engasjert i sjakken.  

Forhåndsinformerte forfall er Olga, Bjørn Robert (delvis-spiller NM), Mathias Myren (delvis-

dømmer NM) og kanskje Lasse.  

 

SAK 24: EVENTUELLE 

24.1 Orientering om SpillSjakk 
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I den siste tiden har det blitt gjort flere ulike justeringer og feilrettinger på SpillSjakk.  Alle 

brukerkontoer, klubber og lag har blitt nullstilt. I sammenheng med lanseringen vil det bli 

sendt ut informasjon til alle om hvilke muligheter dette gir (konto+medlemskap). Til de mer 

engasjerte vil det bli sendt ut mer informasjon om drift. Faste turneringer vil bli satt opp på 

SpillSjakk og mengden av dem vil øke inn mot VM. 

24.2 Fremtiden av flere mot sjakktoppen 

Flere mot Sjakktoppen er et NSF-prosjekt som USF har støttet. Gruppene har hatt samlinger 

og ukentlige online-treninger. Det har vært en løpende evaluering på hva som skal skje med 

prosjektet videre. For øyeblikket har ikke finansieringen blitt fornyet. Tilbakemeldingene på 

prosjektet har vært veldig varierende, med større lykke hos yngre enn eldre. Det er tydelig at 

regionene ikke har fungert og at prosjektet har blitt påvirket av pandemien.  

Styret konkluderer med å ikke fortsette med regionsatsningen og bare videreføre fysiske 

samlinger. Før videre beslutninger fattes ønsker styret å få konkrete tilbakemeldinger fra 

deltakerne. Et skjema blir sendt ut snarest. Svarene vil deretter bli diskutert i 

Toppsjakkutvalget  

 

 


