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Høsten 2014 ble det etablert et samarbeid mellom Haugerud IF, Boost Haugerud og Norges 
Sjakkforbund. Gjennom Boost-prosessen dukket det opp noen ildsjeler som gjerne ville starte 
sjakkaktivitet på Haugerud, spesielt Mads Aanerud. Mads inngikk i ei uformell 
arbeidsgruppe sammen med Thomas Dahl, generalsekretær Geir Nesheim i Sjakkforbundet 
og Dag Endal fra HIF.  
 
Resultatet ble at det møtte rundt 90 interesserte på et informasjonsmøte, og siden deltok 
over 50 barn og unge på et sjakk-kurs over seks uker fram til jul. Kurset viste at interessen for 
å spille sjakk er stor, og i tillegg sto det fram noen voksne som kunne tenke seg å være 
organisatorer og styremedlemmer i en eventuell sjakklubb. 
 
Rett før jul konkluderte arbeidsgruppa med at man ville prøve å starte en sjakklubb på 
Haugerud så snart som mulig. Det måtte gjøres et utredningsarbeid rundt det organisatoriske 
før oppstart av en klubb. Arbeidsgruppa var enig om at det ville være ønskelig at en ny 
sjakklubb ble nært knyttet til Haugerud IF, helst som en undergruppe i klubben. Norges 
Sjakkforbund er imidlertid ikke medlemmer av Norges Idrettsforbund, og sjakkmedlemmer 
på Haugerud ville derfor ikke kunne bli registrert i NIF eller motta pengestøtte via ISU, 
idrettskretsen osv. Sjakklubber for barn og unge er organisert i Ungdommens Sjakkforbund 
og mottar støtte via USF, LNU og Bufdir.  
 
Dette betydde at en sjakklubb likevel ikke kunne bli en helt ordinær gruppe på lik linje med 
de andre gruppene i klubben, og sjakkmedlemmene kunne ikke registreres som andre 
medlemmer i klubben. Generalsekretæren i Norges Sjakkforbund har engasjert seg sterkt i 
dette, for han har sett på det som skjer på Haugerud som et interessant pilotforsøk. Kan vi 
finne løsninger på de organisatoriske spørsmålene, kan «Haugerudmodellen» bli noe som 
eventuelt kan rulles ut i stor skal i idretts-Norge. Vi kan bli en foregangsklubb for noe riktig 
stort, i beste fall. 
 
På et møte i arbeidsgruppa den 6. januar var det enighet om en organisasjonsmodell som 
løste de formelle flokene, og det ble konkludert med at en sjakklubb på Haugerud skulle 
startes offisielt på et stiftelsesmøte på ungdomsskolen 13. januar. Dette ble gjort som 
planlagt.  
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Stiftelsesmøtet ble gjennomført i ungdomsskolens lokaler den 13. januar, og ”Haugerud 
Sjakkforening – barne- og ungdomslag” ble stiftet med disse som medlemmer i det nye 
styret: Mads Aanerud (leder), Emil Shamloo, Neil Anton Heggernes og Geir Nesheim som 
styremedlemmer.  Det er verdt å merke seg at generalsekretæren i forbundet personlig har 
stilt seg til rådighet som styremedlem i sjakklubben her på Haugerud. Dette viser hvilken 
vekt han legger på forsøket med «Haugerudmodellen». 
 
Modellen bygger i korthet på følgende: 

 Haugerud Sjakkforening meldes inn som et ordinært medlem i Ungdommens 
Sjakkforbund og opererer som en vanlig klubb i USF.  

 Medlemmene i vår lokale sjakklubb blir registrert som medlemmer i USF, og klubben 
mottar økonomisk støtte til driften via sjakkens kanaler, ikke idrettens. 

 Klubben blir tatt opp som en undergruppe i Haugerud IF, med stort sett samme posisjon 
og rettigheter som de andre undergruppene. 

 Medlemmene i Sjakkforeningen blir kollektivt innmeldt i Haugerud, og Sjakkforeningen 
betaler et symbolsk beløp hvert år for å markere forpliktelsen. 

 Sjakklubben er ansvarlig for sin egen drift, slik de øvrige gruppene i klubben også er det. 

 Forholdet mellom Haugerud IF og Haugerud Sjakkforening blir regulert i en avtale som 
beskriver forpliktelser og rettigheter for begge parter. Et utkast til avtale foreligger og 
kan hentes ut på HIFs hjemmesider. 

 
Forslag til vedtak: 
Haugerud Sjakkforening tas opp som ny undergruppe i Haugerud IF på de vilkårene som er 
skissert i saksdokumentet til den ekstraordinære generalforsamlingen. 
 
Arbeidsutvalget i HIF og styret i Sjakkforeningen får i oppdrag å sluttføre samarbeidsavtalen. 
 
Haugerud IF er veldig tilfreds med at det nå er startet en lokal sjakklubb og at denne blir en 
del av idrettslaget. HIF takker initiativtakerne til sjakklubben for godt utført arbeid og ser 
fram til samarbeidet mellom idretten og sjakken på Haugerud. 
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