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TURNERINGER 

Datoene for seriesjakken 2016/2017 er publisert og 

ligger i terminlisten. Invitasjon til seriesjakken 

sendes ut primo september.  

NM klubblag 2017 er tildelt Kristiansund SK i 

forbindelse med klubbens 100-årsjubileum. 

Arrangementet spilles i oktober på Scandic Hotel 

Kristiansund. Det var to søkere til arrangementet. 

Åpent NM i lyn og hurtigsjakk 2017 mangler fortsatt 

arrangør. Potensielle arrangører bes melde sin 

interesse til Sjakkontoret i løpet av september 

måned. Neste styremøte i NSF er 12. oktober.  

Landsturneringen 2017 spilles i Stavanger 30. juni til 

8. juli, med kongress søndag 2. juli 

__________________________________ 

 

KURS OG SEMINARER 

Det blir avholdt kretsdommerkurs søndag 25/9 i 

Moss. Informasjon om påmelding finnes på 

terminlisten på sjakk.no. Det er en plan om et 

kretsdommerkurs i Oslo senere i høst også.  

NSF og USF vil også avholde et nytt Instruktørkurs. 

Dette avholdes samtidig med USFs 

landslagssamlinger på NTG, 15 og 16. oktober. 

Kursleder vil være WIM Sheila Barth Sahl.  

____________________________________ 

KONGRESSEN 2016 

Årets kongress ble avholdt under Landsturneringen 

i Tromsø søndag 10. juli kl 17:00.  

Nytt styre ble valgt og består av følgende personer:  

President: Morten L. Madsen, Sotra  

Visepresident: Vibeke Ekeland Grønn, OSS 

Kasserer: Otto Milvang, Nordstrand 

Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk 

Styremedlemmer: Bård Vegar Solhjell, direkte;  

Ellen Carlsen, OSS; Vilde Bjerke, Lillesand;  

Steinar Leite, Modum 

Mer om hvilke saker som ble diskutert på 

kongressen finnes i en oppsummering på sjakk.no 

__________________________________ 

FORBEDRING AV SJAKK.NO 

Sjakkontoret ønsker å forbedre nettsiden 

www.sjakk.no og første steg er en 

brukerundersøkelse. Denne er nå lagt ut på 

www.sjakk.no.   

Vi ber om at så mange som mulig bidrar i 

undersøkelsen slik at vi får et godt og bredt grunnlag 

for forbedring.  

____________________________________ 

FIDE SENIOR TRAINERs 

Norge har fått sine første trenere med FST-tittel. GM 

Torbjørn Ringdal Hansen og GM Jonathan Tisdall, 

begge lagkapteiner under sjakk-OL i Baku, har nå fått 

Fide Senior Trainer-tittel. Vi gratulerer!  

 

OBLIGATORISK MED FIDE-REGISTRERING/-RATING 

AV NORSKE TURNERINGER 

Alle norske turneringer som rates skal også 

registreres og rates hos FIDE. Forutsetningen er at 

turneringen tilfredsstiller FIDEs krav.  

Hvis dere er usikre, ta kontakt med NSF v/Liv Mette 

____________________________________ 

MAGNUS-FILMEN 

Dokumentarfilmen om verdensmesteren har 

Norges-premiere 2. september i år. Tilbud om egen 

førpremiere av «Magnus» for lokallag og 

sjakklubber ble sendt ut i midten av juni.  

Slik det ser ut nå blir det lukkede førpremierer for 

sjakklubber i blant annet: Hammerfest, Levanger, 

Oslo, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Ålesund, 

Kristiansand, Ski/Ås, Moss, Sandvika, Tønsberg, 

Sørum/Lillestrøm.  

____________________________________ 

MEDLEMSTILBUD 
Norges Sjakkforbund og Ungdommens 
Sjakkforbund har inngått en avtale om 
medlemsfordeler med Sjakk1.no. 

Avtalen gir alle medlemmer i NSF og USF 10 % 
rabatt på alle ordinære priser i nettbutikken, uten 
krav om minstekjøp. 

Vi minner også om de andre medlemsfordelene vi 
har med med Codan Forsikring, Sjakkbutikken og 
Scandic Hotels. 

____________________________________ 

SKOLESJAKKEN  

Prosjektet er nå lansert i Hordaland, Nordland, 

Troms og Finnmark, og kurs gjennomføres i slutten 

av august og i september.  

Totalt vil 721 nye skoler i disse fylkene få tilbud om 

å være med i prosjektet i skoleåret 2016/17. Se 

kursoversikt på skolesjakken.no. Følg ellers med på 

Skolesjakken via hjemmesiden og på Facebook. 

____________________________________ 

TILLITSVALGT 

Vibeke Ekeland Grønn (46), OSS 

Aktuell: Nyvalgt visepresident i 

Norges Sjakkforbund  

- Tidligere ansatt i 

administrasjonen i USF og NSF  

- Tidligere leder av Jentebrigaden 

- Prosjektleder for første runde med Sjakk i skolen 

- Ansvarlig for turneringene Glitnir Blitz og BN Bank 

Blitz 

- Sjakkmamma 

- Medlem av familielaget Team Grønn (som har 

deltatt i Østlandsserien) 

Råd til norsk sjakk:  

- Jeg er nok mer opptatt av å få råd enn å gi råd, 

men er vel også kanskje et slags råd 
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