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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 

Den hektiske høstsesongen fortsetter.  

I oktober hadde de samme 11 kretser som i fjor KM, 

med 638 deltagere totalt, en liten tilbakegang på -

3% siden 2014. Vi takker alle gode krefter for flott 

gjennomføring, her i alfabetisk rekkefølge: Agder (13 

deltagere), Akershus (39), Buskerud (42), Hedmark 

(36), Hordaland (113), Møre & Romsdal (34) Oslo 

(172), Rogaland (111), Trøndelag (36), Vestfold (24) 

og Østfold (18). Neste år håper vi på at enda flere 

kretser vil arrangere KM! 

 VM Ungdom 24/10-6/11, Hellas  er i skrivende stund 

i gang, med 35 norske spillere. Vi ønsker lykke til i 

innspurten – turneringen varer frem til 5/11. 

 

Så følger NM Ungdom i Bergen 13-15/11, foreløpig 

med 334 påmeldte deltagere. I fjor hadde for øvrig 

Stavanger 414. 

29. november er det så klart for åpent 

Oslomesterskap for jenter og damer, med Tiger USK 

som arrangør.  

 

NM Ungdom 2016 er som tidligere nevnt tildelt 

Gullkongen og Hell Sjakklubb, og vil bli spilt i 

Trondheim helgen 4-6/11 2016, mens NM for 

skolelag 2016 tidligere er tildelt ungdoms-

avdelingene til Bergens, Sotra, Askøy, Søråshøgda og 

Hordvik, og vil bli spilt på Quality Hotell, Sandsli i 

Bergen helgen 15-17/4.  

___________________________________ 

ARRANGEMENTER , KURS OG MØTER 

USF har neste styremøte i Bergen lørdag 14/11-15, 

under NM for Ungdom. 

Samme kveld 14/11 vil det bli avholdt et 

tillitsmannstreff under NMU, med oppstarten av 

SkoleSjakken som hovedtema. 

__________________________________ 

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.   

_________________________________________ 

NYTT FRA SJAKKONTORET 

USF foretar i disse dagen er gjennomgang av 

årets medlemsliste. Vi minner om at alle som 

deltar i USFs turneringer må ha 

medlemskapet sitt i orden, og det er viktig at 

alle lister er oppdatert i god tid før årets NM 

for ungdom.  Vi oppfordrer alle lokallag til å 

oppdatere medlemslisten sin fortløpende, og 

sørge for at alle som har betalt kontingent er 

innmeldt i USF.  

 

TILLITSVALGT 

Ole Valaker (44) 

Aktuell: Leder i 

arrangementskomiteen for NM for 

Barn og Ungdom i Bergen 13-15/11 

2015 

Ole startet med skolesjakk på Ny-Kronborg i 

Bergen, og var siden aktiv i Fana, bl.a. som trener i 

3-4 år.  

Han satt som leder av USF-styret i perioden 1996-

2000. 

Av andre meritter nevnes  

- IM-tittel og Norgesmesterskap i postsjakk, der 

han dessuten er livsvarig medlem av Norges 

Fjernsjakkforbund.  

- 5 år som leder av Bedriftssjakken i Oslo. 

- Klubbdommer.  

Råd til norsk sjakk: 

- Alle barn skal bli sett og alle skal på pallen! 
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