
Nr 4, august  

2016 

 

 

 

 

 

 

Nyheter fra 

Ungdommens 

Sjakkforbund, 

Sandakervn 

24D, 0473 Oslo  

Telf 221 51 241 

Sjakkontoret: 

usf@sjakk.no 

Facebook; 

Ungdommens 

Sjakkforbund 

Redaksjon: 

Geir Nesheim 

general-

sekretær,  

Kristoffer 

Gressli 

komm. 

konsulent 

 

 

 

TURNERINGER OG UTTAK 

USFs landslagssamling ble avholdt 3. til 5. juni på 

NTG i Bærum. Neste samling er i 14. til 16. oktober.  

Anbefalt helg for kretsmesterskap er helgen 21. til 

23. oktober.  

Nordisk for skolelag spilles i Oslo helgen 9.-11.9. 

Søråshøgda og Korsvoll (barneskoler) og Nordberg 

og Gosen (ungdomsskoler) er kvalifisert. 

NM for barn og ungdom spilles i Trondheim 4. til 6. 

november. Mer informasjon på 

www.nmforungdom2016.no  

Det er fortsatt flere ledige mesterskap for 

interesserte arrangører i 2017. Neste mulighet for å 

fremme søknad er til styremøte i USF ultimo 

september. Det er snakk om: 

- NM for jenter (februar 2017) 

- NM For Ungdomslag 2017 

- NM For skolelag 2017 

- Nordisk for ungdom 2017 

___________________________________ 

ARRANGEMENTER, KURS OG MØTER 

Årets lederseminar vil bli avholdt under NM for 

Ungdom i Trondheim i november.  

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 landslagssamlingene 

på NTG, 15 og 16. oktober. Kursleder vil være WIM 

Sheila Barth Sahl. Invitasjon kommer på sjakk.no 

____________________________________ 

FRIFONDSSTØTTE 

De fleste har levert Frifonds-rapporten for 2015, 

takk for det!  

Den første Frifond-tildelingen vil bli gjort i 

månedsskiftet august/september. Det er fortsatt 

muligheter for å søke prosjektstøtte fra Frifond for 

2016. Fristen for det er 30. oktober.  

____________________________________ 

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.   

____________________________________ 

FORBEDRING AV SJAKK.NO 

Sjakkontoret ønsker å forbedre nettsiden 

www.sjakk.no og første steg er en 

brukerundersøkelse. Vi ber om at så mange som 

mulig bidrar i undersøkelsen slik at vi får et godt og 

bredt grunnlag for forbedring.  

____________________________________ 

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 ordniære priser i nettbutikken, uten 
krav om minstekjøp. Vi minner også om de andre 
medlemsfordelene vi har med med Codan 
Forsikring, Sjakkbutikken og Scandic Hotels. 

____________________________________ 

OPPDATERING AV STYRE 
Mange lokallag har endret styre i år, men ikke 
meldt fra. Meld inn endringer av styrer til Ramya 
på Sjakkontoret. Dersom dere ikke melder fra om 
endringene, vil ikke de nye lederne og kassererne 
få viktige meldinger fra Sjakkontoret.  

____________________________________ 

SKOLESJAKKEN  

Prosjektet er nå lansert i Hordaland, Nordland, 

Troms og Finnmark, og kurs gjennomføres i slutten 

av august og 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 

Erik Fossan (44), Stavanger 

Aktuell: Lagleder for Gosen ungdomsskole 

i Nordisk mesterskap for skolelag  

- Lilleputtnorgesmester i 1984 

- Juniornorgesmester 1988 

- IM-tittel i 1997 

- Sølv i Eliteklassen i 1997, bronse 2014 

- Norgesmester i lynsjakk i 2011 

Stiftet “Lassa sjakk” sammen med sin bror for 11 år 

siden. Har siden vært svært aktiv som leder, 

instruktør og arrangør innen barne- og 

ungdomssjakk 

Råd til norsk sjakk:  

Satse mindre på kortvarige prosjekter innen skolen, 

men mer på å støtte eksisterende og etablere nye 

miljø for barn og ungdom som består over tid. Det 

er en svært lang prosess fra å lære barn de 

grunnleggende reglene til de er etablerte 

sjakkspillere som kan delta i NGP-turneringer. Det 

finnes ikke noe «quick fix» her, og kun etablerte 

miljø som består år etter år, kan bidra. 

mailto:usf@sjakk.no
https://www.facebook.com/ungsjakk/
https://www.facebook.com/ungsjakk/
http://www.nmforungdom2016.no/
http://www.sjakk.no/
http://www.sjakk1.no/
http://www.sjakk.no/?page_id=2708
http://www.sjakk.no/?page_id=2708
http://www.sjakk.no/?page_id=4222
http://www.sjakk.no/?page_id=4226
http://www.skolesjakken.no/webhook-uploads/1463646856294/Kursoversikt%20sommer%202016.pdf
http://www.skolesjakken.no/webhook-uploads/1462286180072/Artikkel%20i%20Firda%20Tidend%2029.04.2016.pdf
https://www.facebook.com/SkoleSjakken/?fref=ts

