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Haugerud Sjakkforening og Haugerud IF 
 
I november 2014 ble det etablert et samarbeid mellom Norges Sjakkforbund, Haugerud IF, 
Boost Haugerud og Mads Aanerud med siktemål å få i gang et sjakktilbud på Haugerud – og 
oppstart av en sjakklubb. Skolene melder om stor sjakkinteresse i området vårt, Magnus 
Carlsens suksess har gjort sjakk veldig populært, og gjennom Boost-prosessen kom det fram 
ønske om en lokal sjakkaktivitet på Haugerud. 
 
Som styreleder for HIF har jeg deltatt i dette for å få til et nært samarbeid mellom 
sjakkaktiviteten og idrettslaget. Jeg tror dette vil være en styrke for alle parter, og i 
oppstartsfasen tror jeg vi har fått dokumentert verdien av at HIF er en deltaker i dette.  
 
Norges Sjakkforbund har vært en veldig viktig bidragsyter i dette, og de ser det som skjer på 
Haugerud som et forsøk på noe som med tid og stunder kan bli stort. «Haugerudmodellen» 
kan bli et mønster for hvordan ordinære idrettslag kan bidra til oppstart av ny sjakkaktivitet 
over hele landet! 
 
Men det har vært noen formaliteter som vi måtte finne ut av underveis.  

 Norges Sjakkforbund er ikke medlem av Norges Idrettsforbund og har nylig vedtatt at 
slik skal det være i fortsettelsen. 

 Dette betyr at sjakkmedlemmer ikke kan få aktivitets/hodestøtte via Haugerud 
IF/ISU/Idrettskretsen. 

 Skal vi få støtte fra ungdomsmidlene, må vi gå gjennom Ungdommens Sjakkforbund og 
LNUs/Bufdirs støtteordninger. 

 Medlemmene i sjakklubben kan av den grunn ikke være ordinære medlemmer av HIF. 
 
Vi har funnet en modell som løser de formelle problemene og som gjør at 
”Haugerud sjakkforening – barne- og ungdomslag” (HSF) likevel kan bli en del 
av Haugerud IF. Sjakklubben kan i praksis bli en ordinær undergruppe i HIF, 
men medlemmene er kollektivt tilsluttet HIF, ikke individuelt.  
Modellen er beskrevet nedenfor. 
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HSF søker om medlemskap i Ungdommens Sjakkforbund (USF). Klubben vil i starten 
primært ha barn og unge som medlemmer, men det er fullt mulig at voksne også er 
medlemmer og deltar i aktivitetene. 
  
Alle formaliteter knyttet til medlemsregister, støtte fra USF/NSF og offentlig støtte, ordnes 
gjennom tilknytningen til USF. Målet er at Sjakklubbens styre snarest mulig skal ta seg av 
alle slike funksjoner. 
  
Haugerud Sjakkforening tas opp som en undergruppe i Haugerud Idrettsforening. 
Sjakklubbens medlemmer blir på denne måten kollektivt medlemmer i HIF, men uten å bli 
registrert enkeltvis og uten å betale medlemskontingent til HIF. 
  
Sjakklubben bygger sitt arbeid på vedtektene som ble vedtatt på stiftingsmøtet. Disse bygger 
på mønstervedtekter fra Ungdommens Sjakkforbund. Når Sjakklubben deltar i HIF-
sammenheng, gjelder HIFs vedtekter som for de andre undergruppene. 
 
Styret for Haugerud Sjakkforening er øverste ansvarlige organ for klubben og sjakk-
aktivitetene mellom årsmøtene, på samme måte som øvrige gruppestyrer.  
  
Medlemmer i  sjakkforeningen som også ønsker å delta i andre idretter/aktiviteter under 
HIF-paraplyen, må meldes inn som medlemmer i Haugerud IF og betale kontingent og 
treningsavgifter som øvrige HIF-medlemmer. Etter hvert kan man vurdere om man skal ha 
et system for rabatter ved dobbeltmedlemskap. 
  
Tilknytningen til Haugerud Idrettsforening: 
• Sjakk og Sjakkforeningen blir profilert som en del av idrettsklubben på Haugerud. 
• Idrettslaget driver PR for sjakk på samme måte som for de øvrige aktivitetene i klubben. 
• Sjakkforeningen kan benytte seg av HIFs grafiske profil og leverandør av grafiske tjenester. 
• Sjakkforeningen får ett medlem i hovedstyret for HIF, på linje med de øvrige gruppene. 
• Sjakkforeningen avgir årsmelding til årsmøtet i HIF. 
• Medlemmene i Sjakkforeningen får møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøter og 
ekstraordinære årsmøter i HIF, på lik linje med andre HIF-medlemmer. 
• Sjakkforeningen blir synliggjort som en gruppe i HIF på klubbens hjemmesider 
www.haugerudif.no  Sjakkforeningen drifter selv disse sidene, slik de øvrige gruppene i 
klubben også gjør. 
• Sjakk blir omtalt i HIFs nyhetsbrev når det er naturlig. 
• Sjakkforeningen inngår i HIFs kundeforhold til Sparebank1 og får disponere en egen konto 
i banken, med styremedlem/mer som har disposisjonsrett til denne. 
• Sjakkforeningen er fra starten av organisert under HIFs org.nummer og registrering i 
Brønnøysund. Vi undersøker muligheten for at Sjakkforeningen kan få eget org.nr. som 
underavdeling av HIFs nummer. 
• Sjakkforeningen inngår i HIFs opplegg for regnskapsførsel og lønnsadministrasjon 
(tjenester som blir kjøpt av Eksakt Regnskap). 
• Sjakkforeningen kan benytte HIFs klubbhus til møter, konkurranser og fester på samme 
vilkår som de andre gruppene i HIF; se http://haugerudif.no/no/klubbhus/  
• Sjakkforeningen kan inngå i utviklingsprosesser og prosjekter som Haugerud IF driver, i 
den grad styret for Sjakkforeningen finner det hensiktsmessig. 
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Som symbol på tilknytningen til Haugerud IF betaler Sjakkforeningen et årlig beløp til 
idrettslaget. Størrelsen på beløpet avtales fra år til år. For 2015 settes beløpet til 2.000 
kroner. 
  
Haugerud IF kan rapportere sjakken som en aktivitet under sin paraply og Sjakkforeningens 
medlemmer som kollektivt tilsluttet HIF. 
  
Haugerud Sjakkforeningen har som ambisjon å kunne tilby sjakkaktiviteter til de øvrige 
medlemmene i Haugerud IF. 
  
Sjakkforeningen og Haugerud IF har som mål å utvikle og teste ut en modell for hvordan 
sjakkinteressen kan fremmes og sjakkaktiviteten kan økes innenfor rammene av et vanlig 
idrettslag. Vi ønsker å holde Norges Idrettsforbund løpende orientert om modellen vi bruker 
og erfaringene som vi gjør oss. 
 
Det lages en samarbeidsavtale mellom Haugerud IF og Haugerud Sjakkforeningen – barne- 
og ungdomslag etter at saken har vært oppe på ekstraordinær generalforsamling i HIF 27. 
januar  2015. Avtalen bygger på punktene i dette notatet. 
 

 


