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Behandling av Bærums budsjett 2020-23
Det vises til budsjettbehandling i Bærum kommune for perioden 2020-23, der det foreligger forslag
om å gi tilskudd til å organisere sjakk-aktiviteter for barn og ungdom i Bærum. Det er et godt forslag
som vi støtter.
Vi stusser imidlertid på at forslagets ordlyd går ut på å gi øremerket økonomisk støtte til én bestemt
sjakklubb i Bærum. Det eksisterer flere sjakklubber i Bærum som arrangerer sjakk-aktiviteter for barn
og unge i kommunen, blant annet Dragulf Ungdomssjakklubb, avd. Bærum. Istedenfor å øremerke
midler til én bestemt klubb vil vi anbefale at midlene lyses ut som tilskuddsmidler som alle
kommunens sjakk-klubber får mulighet til å søke støtte fra.
Sjakk i Bærum og Dragulf USK
Vi har drevet vår sjakklubb, tidligere NTG Ungdomssjakklubb med navneskifte til Dragulf USK for
noen år siden, siden NTG sjakklinjas opprettelse i 1998 og har siden da stått for det meste av
sjakkaktiviteter i Bærum.
Vi pleide å ha masse sjakkurs på SFO på skoler rundt omkring med sjakkelevene på NTG som
instruktører og medlemstall jevnt på rundt 500, men stopp av betalingskurs på SFO var et skudd for
baugen for oss. Men den siste tiden har vi fått ny fart på klubben med Olga Dolzhykovas store
engasjement. Olga er kvinnelig stormester fra Ukraina. Hun har bodd i Norge i snart åtte år og er
sammen med undertegnede den store drivkraften i all vår virksomhet.
Vi har nå tre Dragulf-klubber, en i Oslo, en i Bærum og en i Asker med 114 medlemmer i Bærum og
359 i Oslo per september 2019. Det er altså en separat klubb for Bærum, og det er kun for denne
med medlemmer bosatt i Bærum vi ønsker å søke på vegne av.
Vi gjør mye, som fremgår på våre hjemmesider og Facebook-sider:
www.dragulf.no – oversikt over våre barneaktiviteter
www.sjakkevent.no – oversikt over alle våre arrangementer
www.stormester.no – oversikt over tilbud til voksne og mer viderekomne
www.dragulf.com – liten butikk der vi kun selger sjakkmateriale og premier vi selv produserer og har
bruk for på våre arrangementer (ikke kommersiell)
Dragulf USK på Facebook
Stormester & Stormester
Totalt har vi arrangert godt over 200 turneringer siden 2012. Vi teller opp 154 Norges Grand Prix og
Barnas Grand Prix-turneringer og ca 70 skoleturneringer på oversikt på
http://dragulf.no/accordions/view/turneringer.
Det største var nok Bærumsmesterskapet i 2013 i Rud Idrettspark med 400 deltagere omtrent. Vi fikk
80 000,- i støtte fra kommunen for dette, som i sin helhet gikk til dekning av utgifter. Vi trykket opp
en bok om Magnus Carlsen, som alle deltagerne fikk og lagde egne premier og bannere og det ene
med det andre spesifikt for mesterskapet.
På vår neste turnering på NTG var første gang Magnus møtte et gigantisk pressekorps etter at han
ble verdensmester, og også statsministeren, kulturministeren og varaordføreren i Bærum kom, så da
måtte vi kjøre «antimarkedsføringskampanje» for ikke å sprenge skolen helt.

Siden har vi arrangert turneringer på NTG månedlig med deltagertall på mellom 100 og 200 omtrent.
Vi har alltid barne- og voksen-turnering parallelt da vi ønsker å favne alle. Målet er å få barna over i
den såkalte voksenturneringen, så etter hvert har det blitt mest barn også i denne. Vi har også i flere
år hatt sjakkleir både i høst-, vinter- og sommerferien, og vi har arrangert en rekke skoleturneringer
både i Asker, Bærum og Oslo. Vi har gratis ukentlig kveldstrening, og vi kjører noen ganger
helgeoppfølging for de ivrigste, for eksempel i oktober, der vi leide inn to meget gode trenere og der
Olga, som kanskje er den meste kompetente treneren av alle, jobbet gratis. Og vi følger opp våre
medlemmer i kretsmesterskap og med samlinger i forkant av disse og så videre.
Det ble i forbindelse med Fischer Random-finalen på Henie Onstad kunstsenter i høst bevilget fra
kommunen 500 000,- for å styrke de lokale sjakkmiljøene i Bærum. Vi har sendt inn en oversikt over
aktuelle aktiviteter vi kunne søke på (se vedlagte budsjett) og bedt om bistand med hva vi faktisk kan
få støtte til. Vi er usikre på utfallet av dette, men vi har gått ut ifra at vi har fått støtte til å arrangere
skoleturneringer på samtlige ungdoms- og videregående skoler i Bærum med respektive finaler på
Henie Onstad-senteret samtidig med Fischer Random-finalen. Vi klarte å få med så godt som samtlige
skoler i tre hektiske uker i høst. Se full rapport fra skoleturneringene i Bærum på
http://dragulf.no/pages/view/b230rumsjakken_2019.
Vi har gjort tilsvarende i Asker to år på rad med turneringer på samtlige ungdomsskoler i «nye Asker»
med finale til slutt, som kan leses om på http://dragulf.no/pages/view/Askersjakken2019, og vi håper
vi kan gjøre det samme i Bærum også i årene som kommer. Asker synes å være meget fornøyde og vi
er nå i gang med å planlegge dette for tredje året.
Alt arbeidet som gjøres med sjakklina på NTG bør kanskje også nevnes i denne sammenheng. Vi har
som mål ikke bare å utvikle gode sjakkspillere men også «ressurspersoner for norsk sjakk», som vi har
formulert det. For eksempel er trenerne Bærum SSU, den andre sjakklubben i kommunen, alle
tidligere eller nåværende elever på sjakklinja.
Vår meste kjente elev er selvfølgelig verdensmester Magnus Carlsen, men vi har også fått fram
juniorverdensmester Aryan Tari og totalt 10 stormester. Se gjerne oversikt på
https://www.ntg.no/artikkel/adelskalender eller https://www.ntg.no/artikkel/tidligere-elever-1 for
samtlige sjakkelever.
I NTG-modellen (separate økonomier per idrett med tilskudd per elev) kan det bli magre år med få
elever. Det er først de siste få årene vi er økonomisk bærekraftig. Se gjerne historisk oversikt på
https://www.ntg.no/artikkel/historikk-1. I praksis har Dragulf USK blitt sponset av Olga og hennes
firma Stormester AS og sjakklinja på NTG. Det er i hvert fall ikke omvendt, om noen skulle tro det.
Oppsummering
Vi stusser på forslaget om å bevilge 100 000,- både for 2020 og 2021 til én navngitt sjakklubb,
istedenfor å la alle sjakklubber få muligheten til å motta tilskudd. Dragulf er Bærums mest aktive
sjakklubb med bl.a. 155 Grand Prix-turneringer, se oversikt på www.dragulf.no, og vi ønsker også
mulighet til å søke om kommunale midler til mange av våre aktiviteter og kanskje til skolesjakken
spesielt.
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