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SKOLESJAKKEN LANSERT 

I dag mandag 2. november 2015 kl 10:30 lanserte 

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund 

SkoleSjakken – det store prosjektet der det tilbys 

sjakk-aktivitet til alle grunnskoler i Norge. 

 

LANSERINGEN 

På Naustdal Barne- og Ungdomsskule (NBU) i 

Naustdal kommune i Sogn & Fjordane ble 

lanseringen av SkoleSjakken i formiddag behørig 

markert. Generalsekretær i NSF/USF Geir Nesheim 

ga først en omtale av SkoleSjakken og viste frem 

prosjektets nye nettside skolesjakken.no, som nå er 

åpnet. Flere andre ga deretter hilsningsord, 

deriblant stortingsrepresentant og styremedlem i 

NSF Bård Vegar Solhjell, som var elev på NBU og 

bedrev sin første sjakk på skolen og i Naustdal 

sjakklubb, og president Bjørn Salvesen i NSF. Flere 

skolefolk og representanter for kommunen hilste 

også prosjektet velkommen og ønsket lykke til, og 

inspektør på NBU Marit Kaasen fortalte litt om 

hvorfor skolen allerede har meldt seg på prosjektet 

og gleder seg til å komme i gang. Yonne Tangelder 

fra prosjektet  ga deretter en simultanoppvisning 

med barn fra NBU, før pressen (NRK, Firda og andre) 

slapp til med sine spørsmål og intervjuer. 

I morgen tirsdag 3/11 kl 13:30 er det så 

lanseringsbegivenhet på Vaulen Skole i Stavanger, 

der bl.a. USFs styreleder Carsten Beer Jacobsen også 

vil delta.  

 

SKOLESJAKKENS VIKTIGSTE KARAKTERISTIKA 

Læremateriellet 

NSF og USF har inngått en samarbeidsavtale med 

Sveriges Schackförbund (SSF). Denne regulerer at 

SkoleSjakken vederlagsfritt kan benytte det 

læremateriellet for sjakk i skolen som SSF har 

utviklet over de siste mer enn 5 år. Dette materialet 

oversettes nå til norsk og nynorsk, og består av bl.a. 

læreleksjoner for ett år i 2 ringpermer (36 leksjoner), 

sjakklærer-veiledning rettet mot pedagoger/SFO-

ledere, oppgaver og annet materiale for å trene 

barna, rettighet til å benytte de «characters» som er 

utviklet, rettighet til å benytte materialet i Schack-

Slottet (videobasert undervisnings-opplegg for 

viderekommende barn) og software utviklet i Sverige 

for å spille sjakkmatcher mellom skoler. Til gjengjeld 

vil NSF invitere SSF og svenske representanter til en 

rekke ulike aktiviteter i Norge, så som 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. 

 

Sjakkmateriellet 

Etter en anbudsrunde er Sjakkbutikken.no valgt 

som SkoleSjakkens leverandør av brett, brikker, 

demobrett mv. 

 

Utrullingen 

SkoleSjakken lanseres i pilotfylkene Sogn & 

Fjordane og Rogaland fra nyttår 2016. Prosjektet 

varer 12 måneder år i hvert fylke – deretter er 

skolesjakklagene som etableres å betrakte som 

ordinære USF-lag. Til høsten 2016 lanseres så 

prosjektet i Hordaland, Nordland, Troms og 

Finnmark. Våren 2017 følger Vestfold, Telemark, 

Aust-Agder, Vest-Agder og Møre & Romsdal. 

Høsten 2017 kommer prosjektet til Østfold, 

Hedmark, Oppland, Buskerud, Sør-Trøndelag og 

Nord-Trøndelag, og så avsluttes det hele våren 

2018 med Oslo og Akershus. 

 

Sjakkaktiviteten på skolene 

Det nye med SkoleSjakken er at vi i Norge for første 

gang vil lære opp skolens egne folk (lærere, 

SFO/AKS-ansatte, FAU-representanter, foreldre 

eller andre med tilknytning til skolen) til å forestå 

sjakkaktiviteten hos seg. Dette skjer gjennom 

heldagskurs i SkoleSjakkens regi. Denne modellen 

benyttes i land som Sverige, Danmark, England og 

USA. Sverige og Danmark har 5 ganger så mange 

skoler som Norge med i skolesjakken hos seg, 

antagelig mye takket være denne modellen. 

SkoleSjakken anbefaler for øvrig skolene å legge 

sjakk-aktiviteten til SFO/AKS, men skisserer og 

støtter også en rekke andre aktivitetsformat. 

 

Tilleggsaktiviteter 

I første kvartal i prosjektåret tilbyr SkoleSjakken 

hurtigkurs, der alle barna på skolen får 

grunnleggende sjakkopplæring ila én økt. I andre 

kvartal hjelper SkoleSjakken skolene med å 

arrangere skolemesterskap. I tredje kvartal 

arrangeres distriktsmesterskap, typisk 4 slike 

stevner innenfor hvert fylke. Prosjektåret avsluttes 

så i 4. kvartal med en fylkesfinale. Tanken er så at 

fullføringen av SkoleSjakken i 2018 markeres med 

en stor landsfinale det året.  

SAMARBEID MED LOKALT NSF OG USF I FYLKENE 

SkoleSjakken gjennomfører samarbeidsmøter med 

kretser, klubber og enkeltpersoner i NSF og USF i 

hvert enkelt fylke i god tid før prosjektet rulles ut 

der, typisk 4 måneder før oppstart. 

I disse møtene avtales hvordan samarbeidet 

mellom SkoleSjakken og lokalt NSF og USF best kan 

organiseres og legges opp. 
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