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Referat fra styremøte i 
Hedmark Sjakkrets Ungdom 
 

Dato: 23.03.2019 

Sted: Vennersberg skole, Kongsvinger. 

Til stede fra styret: Trond Nerland, Elin Guldbrandsen, Sivert Nikolai Ørsleie, Kristina 
Krogvold, Vidar Hagen (vara for Guro Nordby) og Øyvind Henriksen (referent). 

Andre til stede: Siri-Anne (Greveløkka), Tove og Håkan (Trysil), og Guri (Arstad skole) 

1. Økonomi 

a. Økonomien i kretsen er god. Vi har cirka 37 000 på konto og forventer å få 

40 000 i støtte. 

b. Vi vurderer å søke støtte fra Sparebankstiftelsen f.eks. til elektroniske 

sjakksett. Søknadsfrister 1. april og 1. oktober. Trond og Elin ser på dette. 

c. Kretskontingenten fra 2020 økes til 100 kroner (fra 45 kroner). 

2. KM skolelag 

Det ble diskutert om hvordan vi bør formidle informasjon om KM skolelag til 

alle i kretsen. Hvem sender e-post til alle skolene? Finnes det en fellesliste til 

alle skolene i fylkeskommunen? Kan vi bruke FAU? Facebook? Vi kan opprette 

KM som et arrangement og sette alle klubbene som medarrangører for å nå 

flest mulig på Facebook. Arrangere stunt på alle skoler? Kanskje hver enkelt 

klubb bør informere egne medlemmer og egne skoler? Vi tenker videre på 

dette og bestemmer strategi senest på første styremøte i januar 2020. 

3. Kretssamlinger 

Treningssamlingene vi har kaller vi for kretssamlinger. Det er det det er. 

Påmeldinger tas i Turneringsservice. Vi ønsker å legge vekt på formidling og 

pedagogikk når vi skaffer instruktører og mindre på sjakkunnskaper. Følgende 

ble nevnt som aktuelle instruktører: Silje Bjerke, Arne Birger Lund, Torbjørn 

Ringdal Hansen, søstrene Carlsen. 

4. Regionsamling 

a. USF dekker utgiftene. Dette er tidfestet til 25.–26. mai. Arstad skole er 

foreslått som sted. Samtidig har Greveløkka planlagt en BGP-turnering den 26. 

mai. Ulike alternativer ble skissert, men det var enighet om at Arstad 

arrangerer regionsamlingen og at det spilles BGP samme sted den 26. mai. 

b. I de nasjonale samlingene er det to spillere fra kretsen som er tatt ut, i U10 og 

U14. 

5. NM-støtte og støtte til andre mesterskap 
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a. Kretsen dekker startkontingenten i ulike NM, f.eks. NM skolelag, ungdomslag, 

individuelt og NM for jenter. I tillegg dekkes det 500 kroner per spiller, litt 

avhengig av geografisk plassering på arrangementet og kretsens økonomi. 

b. Kretsen dekker også startkontingenten i andre lagturneringer. I tillegg dekkes 

det 500 kroner per spiller i TWC og Norway Chess. 

6. SjakkINN 

Forbundet er positive til sammenslåing av Hedmark sjakkrets ungdom og 

Oppland sjakkrets ungdom. Vi har også fått signaler fra klubber i Oppland om 

at dette er ønskelig. Styret er også utelukkende positive til en sammenslåing. 

7. Sjakkens gode miljøkort 

Vi er enige om at dette bør frontes. Vi bør oppfordre til samkjøring. Vi bør 

bruke mindre papir i turneringene våre. Vi bør holde sjakkaktiviteter rimelige, 

og vi bør bruke miljøkortet ovenfor politikere. 

8. Nye lokallag? 

Vi snakket litt om nye lokallag, og om de trenger hjelp eller støtte fra kretsen. 

Følgende ble spesielt nevnt: Trysil, Osen, Løten, Tynset. 

9. Hjemmeside – sosiale plattformer 

Vi bør ha en side og ikke en gruppe på Facebook. Det bør i grunn alle klubber i 

kretsen ha, da kan vi lettere samarbeide og promotere arrangementer. Vi vil 

dessuten bevare hjemmesiden vår som en mer eller mindre statisk side, med 

informasjon som ikke trengs og oppdateres så ofte. Kristina og Sivert tar 

ansvar for å følge opp dette. 

10. Dommerkvalifisering 

Det er både behov og ønske i kretsen at vi får flere dommere. Følgende kan 

være interessert: Vidar Hagen, Leander Eriksen, Tobias Nerland, Espen 

Nordby og Markus Slettmoen. Kanskje vi kan ha et kurs i september. Kretsen 

kan da dekke kursavgiften. 

11. Terminliste 

NM for skolelag, Drammen, 26.–28. april 

Gjøvik i april/mai? 

Landslagssamling, 10.–12. mai 

Kongsvinger BGP/UGP, 12 mai 

Regionsamling, Arstad skole, 25.–26. mai.  

Muligens Elverum BGP/UGP, 22. juni? 

Muligens Trysil BGP/UGP i september? 

Kretssamling, Greveløkka, 19. oktober 

KM individuelt, Greveløkka, 20. oktober 

Åsmarka BGP/UGP, november? 

Ridabu BGP/UGP, desember 

12. KM-arrangementer i 2020 

Vi vil gjerne ha arrangementer spredt rundt om i klubbene. 
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KM skolelag, Hamar eller Greveløkka? Eller er andre interessert? 

KM individuelt. 23.–24. oktober. Kongsvinger er interessert. Noen andre? 

13. Politiattester 

Rogaland har en fin modell. Vi følger opp dette på et senere styremøte. 

14. Hypersys 

Småsnakk om når det egentlig genereres faktura fra USF. Nå er det flere 

medlemmer som er registrert, men som samtidig står som ikke betalt. 

15. Eventuelt 

Ingenting ble tatt opp. 

 


