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SJAKK I SKOLEN-HØRING PÅ STORTINGET
Mandag 23/3 er NSF medarrangør når alle
stortingsrepresentanter er invitert til å
diskutere ideen om et forskningsprosjekt
om effektene av å bruke sjakk i
undervisningen i grunnskolen i Norge.
Arrangementet åpnes av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, og på
programmet står bl.a. innlegg av Garry
Kasparov og Malcolm Pein, UK. Det hele
avsluttes med en simultanoppvisning i
Vandrehallen, der Magnus Carlsen spiller
mot representanter for partiene. Disse har
hver sin norsk skolesjakkspiller som
medhjelpere.
En referansegruppe bestående av Espen
Andersen, Odd Birkestrand, Øystein
Brekke, Geir Brobakken, Christian
Grundekjøn, Torbjørn R Hansen, Jone Harr,
Roar Nærheim og Sheila Barth Sahl har
bistått NSF og USF i forberedelsene.
Når stortingsmøtet er vel over vil arbeidet
med å sjøsette forskningsprosjektet
fortsetter for fullt ut over våren.
------------------------------------------------------------TURNERINGER
Stavanger har bekreftet at de utøver sin opsjon
på Landsturneringen i 2017.

Det arrangeres kretsdommerkurs på
Lillehammer lørdag 21. mars (med god
påmelding) og i Bergen søndag 12. april,
begge steder med Hans O. Lahlum som
kursleder.
_____________________________________
MEDLEMSTALL
Per 21/3 har NSF 2.485 innmeldte
medlemmer for 2015, mot 2.131 på samme
tidspunkt i 2014 (+17%). Veksten i hele 2014
var for øvrig 28% ifht 2013.
_____________________________________
FRISTER
Innkalling til NSFs 94. ordinære Kongress
5. juli 2015 er nå sendt ut til klubber og kretser.
Forslag som ønskes behandlet på Kongressen må
være NSF i hende senest 7. april

----------------------------------------------------------ORDNING OG REDA
Sjakkontoret holder i mange prosesser, og ikke alle
flyter alltid like smertefritt. Nå har kontoret tatt tak
i to nye områder der det trengs en forbedring:
«Terminliste-arbeidet» og «Oppdatering av
Sjakkens Regelverk på nettsider og ellers». Det er
innført faste månedlige møter for å overvåke
nivåhevingen. Så nå er det lov å håpe…

_____________________________________

PROSJEKTER
Sentralstyret har vedtatt å ta i bruk Hypersys
fra Unicornis som nytt medlemssystem for
NSF. USF bruker allerede Hypersys.
Overgangen vil skje høsten 2015. NSFs
Kvalifiseringsturneringen til Eliteserien 2015-16
klubber vil også kunne bruke systemet
blir spilt helgen 27-29. mars, med Sotra, Moss,
vederlagsfritt, sannsynligvis fra og med 2016.
Alta og vinneren av matchen MoldeNyheter fra
Trondheim, som spilles søndag 22. mars, som
Norges
I 2. kvartal vil Sjakkontoret gjennomføre et
Sjakkforbund, deltakere. 2 lag rykker opp.
prosjekt for oppgradering av Hjemmesiden
Sandakervn
(www.sjakk.no)
--------------------------------------------------------------24D, 0473 Oslo
_____________________________________
ARRANGEMENTER
Telf 221 51 241
Sjakkontoret: Felles tillitsmannsmøte NSF-USF berammet til
TILLITSVALGT
nsf@sjakk.no 73 ble avlyst pga lav påmelding. Det evalueres
Magne Lind (54)
nå
hvordan
norsk
sjakk
kan
sikre
gode
arenaer
Facebook;
- Var med på å danne
hvor viktige spørsmål kan drøftes på en god
Norges
Lakselv SK på 90 tallet Sjakkforbund måte.
Styremedlem i
_____________________________________
Redaksjon:
Lillehammer SS
Geir Nesheim KURS
- Opprinnelig fra Harstad
Det vil bli avholdt et Instruktørkurs i Oslo 29general30/5. Innbydelse planlegges utsendt før påske. - Aktuell som primus motor for
sekretær,
Interesserte kan melde seg på til nsf@sjakk.no Kretsdommerkurset på Lillehammer 21/3
Liv Mette
-Råd til Norsk Sjakk:
allerede nå.
Harboe,
- Tapte partier skaper vinnere!
adm. sekretær

