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Retningslinjer for støtteordninger fra Ski sjakk  
 

Revidert: 14.Jan 2020 

 

Ski sjakk har to ulike støtteordninger: 

• Reisestøtte til sjakkturneringer 

• Undervisningsstøtte 
 

Styret fremlegger forslag til maksbeløp for hver av disse støtteordningene i forbindelse med fremleggingen 

av regnskap og budsjett på årsmøtet. Dersom klubbens økonomi endres vesentlig i løpet av budsjettåret kan 

styret  velge å redusere denne posten. 
 

For begge ordninger søkes det om refusjon i etterkant. Kvitteringer må vedlegges søknadene og støttebeløpet 

skal aldri overskrive 50% av kosnaden. 
 

Nedenfor følger retningslinjer for hva som kan godkjennes og hvilke kriterier som ligger til grunn.  
 

Reisestøtte til sjakkturneringer. 
Ski Sjakk ønsker at de spillerne som er kvalifisert, skal få representere klubben i nasjonale mesterskap. Det kan søkes 

om støtte til følgende nasjonale mesterskap: 

• NM for Barn- og Ungdom (NMU) 

• NM for jenter 

• Landsturneringen (forutsetter spill i barne- og ungdomsklassene) 

• NM for barne- og ungdomslag 
 

 

For hver turnering vil styret sette et maksimumsbeløp totalt, samt et maksimalt støttebeløp pr spiller. Maksi-

malbeløpene kan variere ut fra klubbens økonomi, samt antall søkere. 
 

En forutsetning for å motta reisestøtte til nasjonale turneringer er at medlemmet har vært betalende medlem 

av Ski sjakk-klubb i ett år, og at medlemmet har deltatt i minimum 5 BGP/UGP/NGP-turneringer (i det inne-

værende året). Medlemmet må også prioritere deltakelse i kretsmesterskapet (KM), samt lagturneringer klub-

ben stiller opp i.  

 

Det forventes at spilleren sender et lite reisebrev/referat som kan publiseres på klubbens facebookside eller 

hjemmeside i etterkant, gjerne med partier eller deler av partier der det er mulig - i tillegg til noen bilder. 

Flere spillere kan også gå sammen om felles reisebrev der dette føles naturlig. 
 

Støtte til lagleder 

Dersom klubben stiller med lagleder på turneringene ovenfor, kan denne søke om støtte på lik linje med spil-

lerene. 
 

Støtte til sjakkundervisning 
Det kan søkes om støtte til sjakk-undervisning utover den ukentlige treningen som Ski sjakk tilbyr hver uke. 

Eksempler på undervisning som det kan søkes støtte for er: 

• Sjakkleir i skolens ferier – arrangert av kjente leverandører som Dragulf eller Sjakkhuset 

• Mentorundervisning i Oslo-området (personlig oppmøte eller skype) 
 

For å motta støtte til sjakkleir er det krav om at medlemmet har vært betalende medlem av Ski sjakk-klubb i 

ett år, og at medlemmet har deltatt i minimum 3 BGP/UGP/NGP-turneringer (i det inneværende året). Støtte 

til mentorundervisning krever vanligvis at medlemmet er en svært aktiv turneringsspiller, noe som innebærer 

at medlemmet i gjennomsnitt deltar i minimum 10 turneringer årlig. 
 

Gjeldende sats og maksimalbeløp for støtte til denne type undervisning fastsettes av styret fra år til år 
 

Hver enkelt søknad om støtte til deltakelse vil bli vurdert av styret, der blant annet det samlede antall søkere, 

spillerens engasjement (dvs deltakelse i antall turneringer utover klubbens egne turneringer) og klubbens 



 

 

Sensitivity: Internal 

økonomi tillegges vekt. Det er opp til det til enhver tid sittende styret å bestemme i hvilken grad støtte skal 

innvilges.  
 

Søknad sendes til styret i Ski sjakk ved styreleder Torbjørn Brenden (skisjakk@gmail.com) for behandling 

innen følgende frister: 

• Innen 1. juni for støtte til undervisning i perioden november - mai, samt reisestøtte til sjakk NMU. 

• Innen 1. desember for støtte til undervisning i perioden juni- oktober 
 

Det oppfordres  å respektere søknadsvinduet på 6 måneder.  

 

Krav til søknad 

Søknaden må inneholde        

- informasjon om hvilket arrangement og hvor store utgifter det søkes støtte til.  

 

For nærmere informasjon, kontakt styret (skisjakk@gmail.com).  

 

Søknadsskjema kan lastes ned på klubbens hjemmesider. 

 

 

 

Vedtatt av styret for Ski sjakk, 14. januar 2020.  
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