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INNSPILL TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN 2019 
  
Bærum Schakselskap har siden 2016 opplevd kraftig medlemsvekst, vesentlig aktivitetsøkning og 
oppsiktsvekkende sportslig fremgang. Utviklingen er basert på frivillig innsats.  
 
Det er fortsatt etterspørsel etter økt aktivitet både fra Bærumssamfunnet og klubbens eksisterende 
medlemmer. For å kunne ta imot nye medlemmer, utvide og utvikle trenings- og spilltilbudet, søker 
vi samarbeid og støtte med kommunen. 
  
Bærum Schakselskap er tilknyttet de nasjonale sjakkforbundene NSF og USF. Sjakkforbundet er 
dessverre ikke medlem av Norges Idrettsforbund, og står uten økonomisk støtte fra Norsk Tipping 
eller andre institusjoner som kommer klubbene til del. Klubbene er derved prisgitt egen kommune 
og private sponsorer for økonomisk bistand.  
 
Siden 2016 har vi:  
− Lært over 1.000 bærumsbarn sjakk gjennom aktivitet på skolene.  
− Økt antall treninger fra 0 til 5 økter pr. uke (klubbstandard i Norge er 1).  
− Fra å være en marginal klubb er vi nå blant Norges ti største i respektive forbund.  
− Antall utdannede dommere er økt fra 3 til 15.  
− Bistått Bærum kommune ved alle forespørsler om hjelp til aktivitet.  
− Av bredden kommer toppene, og 15 barn og unge har vært med å vinne Norgesmesterskap de 

siste to årene.  
− Antall serielag er økt fra 1 til 4, og flere opprykk er oppnådd.  
− Antall spillere som er tatt ut til landslagssamlinger er økt fra 0 til rundt 15.  
− Jong skole ble første grunnskole fra Bærum til å vinne NM for skolelag, og representere Norge i 

Nordisk mesterskap – noen sinne.  
− To spillere er tatt ut til å representere Norge i u-EM og u-VM.  
− Klubben representerer Norge i Europacupen for første gang i år.  
 
Status  
Bærum Schakselskap er en breddeklubb drevet av frivillig innsats. Medlemsveksten og 
aktivitetsnivået fordrer bruk av alle tilgjengelige ressurser pt. Vi opplever fortsatt stor pågang og 
ønsker å utvide kapasiteten for å imøtekomme etterspørselen. Det klarer vi dessverre ikke med 
dagens ressurser.  
 
Vi har et unikt treningsmiljø og ressurspersoner med internasjonalt tilsnitt. Grunnlaget for å gjøre 
Bærum til et sjakksentrum med Norges beste breddetilbud er tilstede, og gi våre lokale talenter 
mulighet til utvikling. Bærum var verdensmester GM Magnus Carlsens første klubb. Etter hvert som 
Magnus utviklet spillestyrken kunne ikke klubben gi et fullgodt spill- og treningstilbud lokalt, og han 
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så seg nødt til å velge en annen klubb enn Bærum Schakselskap når han skulle spille FIDE-
turneringer. Denne situasjonen ønsker vi ikke å komme i igjen.  
 
Allmennytte 
Miljøet vårt består av spillere med familiebakgrunn fra fire ulike kontinenter. Miljøet er 
internasjonalt og mangfoldig - og vi har opplevd at barn har lært norsk gjennom deltagelse i 
klubben.  
 
I Bærum kommune har vi et meget godt utviklet tilbud innen fotball og andre fysiske idretter. 
Samtidig er sjakk den 7. mest populære idretten i Norge, og har blitt det mest populære tilbudet for 
dem som ikke kan eller ønsker deltagelse i fysisk idrett.  
 
Det er også en etablert sannhet i sjakkmiljøet at barn som spiller sjakk jevnlig utvikler de kognitive 
egenskapene gjennom leken. Det medfører et større læringsutbytte og økt mestring i barnas egen 
innsats på skolen.  
 
Behov 
For å imøtekomme ønsket om økt aktivitetsnivå – herunder å ta imot flere medlemmer og utvikle 
trenings- og spilltilbudet i Bærum, har vi behov for å frigi ressurspersoner til å:  
− Styrke det administrative arbeidet. 
− Øke innsatsen overfor private støttespillere.  
− Utvide klubbtilbudet spesielt med hensyn til nye medlemmer.   
− Øke arrangementsaktiviteten.   
− Videreutvikle treningstilbudet.  
 
Vi ber derfor om en årlig støtte fra Bærum kommune på 500.000 kr i fire år med påfølgende 
evaluering av måloppnåelse.  
 
Med vennlig hilsen, Petter Dale  
Styremedlem, Bærum Schakselskap  

 


