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TURNERINGER OG UTTAK 

NM for barn og ungdom ble spilt i Trondheim 4. til 6. 

november. Totalt var det 312 spillere i mesterskapet 

og klassene rundt, mot 380 i Bergen i 2015. Mer 

informasjon på www.nmforungdom2016.no  

USFs arrangementer i 2017 er følgende:  

- NM for jenter (februar 2017, arrangeres av NTG) 

- NM For Ungdomslag 2017 (søknad mottatt) 

- NM For skolelag 2017 (søknad mottatt) 

- Nordisk for ungdom 2017 (arrangeres av Konnerud) 

- NM for Ungdom 2017 (søknad mottatt) 

Arrangementer i 2018 har følgende frister: 

- NM for jenter 2018: søknadsfrist: 1/1-17 

- NM for skolelag 2018: søknadsfrist 1/4-17 

- NM for ungdomslag 2018: søknadsfrist 1/5-17 

- NM for ungdom 2018: søknadsfrist 1/11-17 

 

___________________________________ 

 

ARRANGEMENTER, KURS OG MØTER 

Årets lederseminar ble avholdt under NM for 

Ungdom i Trondheim i helga. Med 31 deltakere var 

det dobbelt så mange deltakere som i Bergen i 2015.  

Det blir avholdt kretsdommerkurs søndag 27/11 i 

Oslo. Informasjon om påmelding finnes på 

terminlisten på sjakk.no.  

 

____________________________________ 

 

NY REGLER FOR PROSJEKTSTØTTE FRA 2017 

Forbundsstyret i USF vedtok på styremøtet i 

september et forslag om gradert modell for tildeling 

av prosjektstøtte. Dette betyr at f.o.m. 2017 vil 

større lokallag ha mulighet til å søke om mer støtte.  

I 2016 kan alle lokallag få like mye i støtte (inntil kr 

25.000). F.o.m. 2017 kan lokallag søke om følgende:  

100 medlemmer eller mer:  inntil kr 50.000 

30-99 medlemmer:  inntil kr 20.000 

10-29 medlemmer:  inntil kr 10.000 

Under 10 medlemmer: inntil kr 5.000 

 

____________________________________ 

 

MEDLEMSTALL 

For andre år på rad ser medlemstallet ut til å synke i 

Ungdommens Sjakkforbund. Trass i «Magnus-

effekten». Styret diskuterer dette jevnlig. Har du 

innspill eller forslag, må du gjerne melde dette til 

forbundsstyret.  

 

____________________________________ 

MEDLEMSTILBUD 
Norges Sjakkforbund og Ungdommens 
Sjakkforbund har medlemsavtaler med flere 
bedrifter.  

Avtalen gir fordelaktige priser hos disse bedriftene. 
Les mer om medlemsfordelene vi har med Sjakk1.no, 
Codan Forsikring, Sjakkbutikken og Scandic Hotels. 

FRIFOND OG BRUK AV STØTTE 

Frifond-midler skal benyttes til å øke lokale 

aktiviteter. Det betyr at det ikke er adgang til å 

bruke Frifond-midler til utenlandsturer, og helst 

aktiviteter i lokallagets egne kommune. 

Søknadsfrist for 2. tildeling var 1/11. Oversikt over 

tildelingene kommer i løpet av kort tid.  

____________________________________ 

PLANLEGG ÅRSMØTER NÅ! 

Husk at årsmøter i kretser og lokallag skal 

avholdes, derfor er det lurt å planlegge disse 

allerede nå. Disse bør avholdes innen utgangen av 

februar 2017. I vedtektene deres står det gjerne 

frist for innkalling.  

____________________________________ 

ARRANGEMENTER I LOKALLAG IFBM. SJAKK-VM 

Mange klubber og lokallag har meldt inn at de skal 

gjøre noe spesielt lokalt i forbindelse med sjakk-

VM. Det dere har meldt inn til oss har vi lagt ut i en 

oversikt på sjakk.no  

____________________________________ 

EGNE BANKKONTI 
Vi minner om at alle lokallag i USF må ha en egen 
bankkonto. Det er altså ikke mulig å ha en felles 
bankkonto med NSF-klubben! Dette ble påpekt av 
LNU da de var på visitt hos USF i slutten av 
september. Lokallagene bør også registreres i 
Brønnøysundregistrene.  

____________________________________ 

SKOLESJAKKEN  

Prosjektet er nå lansert i Hordaland, Nordland, 

Troms og Finnmark, og kurs er gjennomført. 

Totalt har vel 100 nye skoler i disse fylkene blitt 

med i prosjektet i skoleåret 2016/17. Se 

kursoversikt på skolesjakken.no. Følg ellers med på 

Skolesjakken via hjemmesiden og på Facebook. 

____________________________________ 

TILLITSVALGT 

Torbjørn Dahl (40), Hell Sjakklubb 

Aktuell: Arrangerte NM for barn 

og ungdom i Trondheim i helgen.  

Klubbspiller, opprinnelig fra Aure 

Sjakklubb. Arrangert turneringer, 

klubbaktivitet og sjakkopplæring 

siden oppstart av Hell Sjakklubb i 

2008. 

Råd til norsk sjakk:  

Ta vare på det som har vist seg å 

være bra over tid, men ikke lukk øynene for nye 

ideer! Bidra til at våre gode nasjonale tiltak blir 

enda bedre verktøy for hele sjakknorge: 

* Seriesystemet  

* Nasjonale mesterskap 

* BGP 

* NGP 

* Samlinger i regi av forbund 

…og delta på Scandic Hell Grand Prix i juni :) 
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