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SKOLESJAKKEN i GANG 

SkoleSjakken ble lansert mandag 2/11 kl 10:30 

på Naustdal Barne- og Ungdomsskole. Nå kan 

skoler i Sogn & Fjordane og Rogaland melde 

seg på på skolesjakken.no, prosjektets egen 

nettside. Les mer om lanseringen og 

SkoleSjakken i NSF-Springerens egen 

ekstrautgave om saken (se vedlegg)! 

  _____________________________________ 

TURNERINGER 

Scandic-serien (Eliteserien 2015-16) hadde første 

spillehelg 30/10-1/11 i Vallhall-salen på Scandic 

Holmenkollen Park hotell. Samtlige 30 spill per runde 

ble overført live. Også flere kamper i Østlandsseriens 

1. divisjon ble avviklet samme sted.  

Også de øvrige Seriesjakk-avdelinger startet opp 

denne helgen, med god deltagelse.  

Forberedelsene til EM for lag i Reykjavik går sin 

gang. Laget i åpen klasse med Magnus Carlsen, Jon L. 

Hammer, Aryan Tari, Frode Urkedal og Johan 

Salomon  vil avvikle en treningssamling i Oslo 7-

10/11, og deretter reise til Reykjavik 12/11  sammen 

med damelaget, som består av Sheila Barth Sahl, 

Olga Dolzhikova, Niina Koskela, Monica Machlik og 

Ellisiv Reppen. Damelaget vil for øvrig ha bistand fra 

IM Sam Collins under EM. Anders Hagen, 

turneringssjef i USF, vil fungere som 

delegasjonsleder. Også president Bjørn Salvesen og 

Toppsjakksjef Jonathan Tisdall vil være til stede 

under avslutningshelgen av EM-turneringen. IA Karl-

Johan Rist og FA Trond Romsdal har dommerverv 

under EM. 

EM Klubblag ble avviklet i Makedonia 17-25/10. OSS 

(2 lag) og Vålerenga representerte de norsk farger.  

__________________________________ 

KURS OG SEMINARER 

Det var kretsdommerkurs i Oslo hos OSS 24/10 med 

IA Hans Olav Lahlum som kursleder, og det 

planlegges også et kurs i Trondheim 6-8/11 (med FD 

Erling E. Skjelstad som leder).  

Det planlegges et Forbundsdommerseminar i april 

2016, sannsynligvis i Stavanger under Norway Chess. 

Dette vil være første seminar av denne typen på 

over 10 år. Detaljer følger. 

_____________________________________ 

ARRANGEMENTER OG MØTER 

Sentralstyret hadde møte helgen 23-24/10 på 

Sjakkontoret i Oslo. Blant mange viktige saker var 

Eliteseriens fremtid, gjennomgang av NSFs ulike 

relasjoner til FIDE, utvikling av klubbene, 

inntektsarbeid, og kvalitet ved arrangering av 

turneringer. Magnus Carlsens manager Espen 

Agdestein holdt et spennende innlegg omkring 

Sjakkens muligheter fremover. 

_____________________________________ 

FIDE/RATING 

Alle bør allerede nå merke seg et nytt krav om at 

alle som registrerer seg i FIDE må ha en unik 

epostadresse. Vi vil informere om ikrafttredelse og 

øvrige detaljer med det første.   

_____________________________________ 

AVTALER 

Scandic Hotels og Norges 

Sjakkforbund/Ungdommens Sjakkforbund har 

inngått avtale om å forlenge sin gjensidige 

hotelloppholds- og arrangementsavtale med 2 år 

frem til 31.12.2017. Samtidig inngikk Scandic 

ogNSF en egen avtale om at årets eliteserie 2015-

16, som startet opp i helgen, skal hete Scandic-

serien. 

En ny stor avtale er inngått mellom NSF/USF og 

Sveriges Schackförbund. Avtalen underskrives i 

Stavanger tirsdag 3/11. I avtalen har SkoleSjakken 

vederlagsfritt fått rettigheter til det svenske 

læremateriellet for skolesjakk (se ekstrautgaven 

om SkoleSjakken for detaljer). Til gjengjeld vil det 

bli gjennomført en rekke ulike samarbeids-

aktiviteter mellom NSF og USF: Seminar med NRK 

om TV-sendinger, landskamp (antagelig ifbm 

Norway Chess i april 2016), svensk deltagelse i 

tittelgivende norske turneringer, dommeroppgaver 

for svenske dommer i Norge (og norske i Sverige), 

workshop mellom Toppsjakksjef GM Jonathan 

Tisdall og hans svenske motsvarighet, felles 

styreseminar NSF/SSF, felles brukerseminar for 

anvendere av sjakkmaterialet og felles seminar for 

å belyse muligheter for offentlig støtte til sjakk i 

landene. Detaljer vil komme i senere utgaver av 

NSF-springeren.  

____________________________________ 

TILLITSVALGT 

Henrik Sjøl (53) 

Turneringssjef i NSF 

Aktuell: Turneringsleder for 

Scandic-serien som startet 

opp helgen 30/10-1/11-15 

Henrik startet sjakkarieren som skolesjakkspiller på 

begynnelsen av 70-tallet under Alex Semakoffs 

ledelse. I 1980 meldte han seg inn i Akademisk, der 

han fortsatt er medlem. Han er International 

Arbiter (IA) etter utnevnelsen i 2013, og var i en del 

år medlem i RU. I sentralstyret overtok han i 2012 

Turneringssjef-rollen etter Øystein Yggeseth, som 

hadde hatt vervet siden 1986.  

Råd til norsk sjakk:  

- Støtt opp om lokale arrangører! 
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