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Barneidrettsreglene
Geir Nesheim forklarte på infomøtet i Trondhjem tirsdag 14. oktober at det var fritt fram for trening 
for barn og ungdom, også hvis vi skal følge Barneidrettsreglene. Det er feil, og det ble fortalt ham 
på møtet i Trondhjem.

I dokumentet fra NIF Utdypning av idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett står 
det følgende: 

All trening må være frivillig, det finnes ikke "kontrakter" i barneidretten. Dvs. at alle barn 
må få det samme tilbudet og det å plukke ut noen utøvere som får et ekstratilbud ikke skal 
forekomme. Tilbudet må være åpent for alle og barna velger selv om de skal delta eller ei. 

Dermed kan vi ikke ha differensierte opplegg for barn 6-12 år. Alle skal få samme tilbudet. 
Marianne L. Langvik uttalte da på infomøtet i Trondhjem at dette kan føre til en privatisering av 
treningstilbudet for barna i norsk sjakk. Er det derfor vi skal gå inn i NIF?

Krav til styre og styremedlemmer
Idrettsforbundet har en lovnorm til lokallag som ikke kan fravvikes. Hvert lokallag må ha minst 12 
medlemmer over 15 år. I NIF får man ikke stemmerett og kan bli tillitsvalgt får man er 15. 
Det kreves at det skal være 10 tillitsvalgte; 5 i styret, 3 i en kontrollkomite og 2 revisorer.

NIF har også en kjønnsfordelingsregel som ikke kan fravikes. Regelen er 40% representasjon av 
begge kjønn. Dette betyr at det skal være minst 2 kvinner i styret, minst en kvinne i 
kontrollkomiteen og en kvinnelig revisor.
Dette blir ei utfordring for mange klubber. 

(Lovnormene til Norges Idrettsforbund og forskriftene til en del viktige lovparagrafer som bl.a. 
kjønnsfordelingsparagrafen finnes på Lovdata.) 

Økonomi
NSF mener at norsk sjakk vil totalt få 2,5 millioner kroner mer fra Idrettsforbundet enn vi i dag får 
fra offentlige midler (LNU + kommuner). 
Sannsynligvis stemmer tallene sånn noenlunde, selv om de ikke kan kontrolleres. 
Men mange av tilskuddene via Idrettsforbundet er bundet opp i aktiviteter for barn (6-12 år) og 
ungdom (13-19 år), og fordeles etter nøkler utfra antall barn og ungdom og aktiviteter for disse.
 
Klubber uten mange barn og ungdom vil ikke få noe særlig av disse aktivitetsmidlene. 
Idrettsrådene deler ut LAM-midler (lokale aktivitetsmidler), og regelverket for disse midlene går på 
antall barn og ungdom og aktiviteter for dem. Klubber uten mange barn og ungdommer vil ikke 
være støtteberettiget.

Det er det samme med aktivitetsmidler som deles ut fra idrettskretsene. De fordeles også på 
aktiviteter for barn og ungdom. 

I økonomidokumentet som er lagt ut på sjakk.no står det et tentativt budsjett for 2016 hvis vi melder 
oss inn i NIF. Der står det at 4,9 millioner kroner omfordeles fra sjakkforbundet til klubber og 
medlemmer.



Geir Nesheim innrømte på møtet i Trondhjem tirsdag at dette er feil. Disse 4,9 millionene er totale 
midler fra NIF og til norsk sjakk. Mange av disse millionene må klubbene søke på via idrettsrådene 
i sin egen kommune og via idrettskretsene, og alle disse millionene kommer ikke via særforbundet, 
Norges Sjakkforbund. 

Forbehold i økonomidokumentet
I økonomidokumentets punkt 2g står det 

Et eget hensyn er å unngå negative effekter for klubber og kretser som i dag driver godt og 
nyter godt av gunstige offentlige støtteordninger. Et bærende prinsipp i diskusjonene om 
dette temaet i NSF og USFs styrer har vært at ingen skal komme dårligere ut økonomisk 
hvis norsk sjakk ender opp med å tilknytte seg NIF. Hvordan dette løses i detalj vil måtte 
avklares i det videre arbeidet.

Ingen vet hva en framtidig kongress vil bestemme seg for. Hvis kongressen ser at fordelingen av 
midlene blir «urettferdig» for noen får mer andre, kanskje på grunn av dette prinsippet, kan 
kongressen selv bestemme seg for å endre dette. 
Geir understreket selv dette to ganger på infomøtet i Trondhjem. Det er en del kretser/klubber som i 
dag nyter godt av ulike støtteordninger, og hvis Sjakkforbundet skal bruke av sine midler for å 
oppveie for tap av dette, kan det bli lite igjen til annen drift i Sjakkforbundet. 
De fleste støtteordningene i NIF er ikke rammeordninger til særforbundene, men går på konkrete 
antall på barn og ungdom og deres aktiviteter. 


