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TURNERINGER OG UTTAK 

NM for jenter spilles på NTG 10. til 12. februar. Se 

mer info her: http://sjakkevent.no/event/167/  

Nordisk for ungdom spilles i Drammen 16. til 19. 

februar 

Alle arrangementer i 2017 er nå terminfestet og 

finnes på terminlista. Det er nå på tide å tenke på 

om man vil søke om noen arrangementer i 2018.  

Det er snakk om: 

- NM for jenter 2018 (normal frist 1/1, nå: 1/4) 

- NM for Ungdomslag 2018 (frist 1. april) 

- NM for skolelag 2018 (frist 1. mars) 

- NM for ungdom 2018 (frist 1. oktober) 

___________________________________ 

SJAKK-VM I NORGE? 

Etter VM-matchen i New York i november har ulike 

grupperinger arbeidet for å få neste VM-match i 

2018 til Norge. I Oslo jobbes det med en søknad, og 

både det offentlige og private krefter er involvert. 

Dessuten jobber Altibox Norway Chess miljøet for å 

få VM Lyn/Hurtig 2017 lagt til Stavanger.  

Spennende tider, altså.  

____________________________________ 

FRIFONDSSTØTTE 

Husk at dere må bruke opp Frifondsmidlene dere 

mottok i fjor innen 30. juni i år. Den første Frifond-

tildelingen i 2017 vil bli gjort i månedsskiftet 

august/september. 

____________________________________ 

BIMEDLEMMER I LOKALLAG 

Når medlemmer ønsker å bli bimedlemmer i deres 

lokallag, er det viktig at disse ikke registreres i 

Hypersys i deres lokallag. Det finnes ikke en egen 

kategori for «bimedlemmer» i Hypersys, og dersom 

dere legger disse inn i systemet, vil dere da bli 

fakturert for forbundskontingenten.  

____________________________________ 

SEND INN ÅRSRAPPORTER! 

Når årsmøtene er gjennomført må årsrapportene 

sendes inn til USF gjennom Hypersys. Har dere 

spørsmål, kontakt Ramya (ramya@sjakk.no) på 

sjakkontoret. Merk at styret for 2016 må signere 

årsrapporten i Hypersys før dere oppdaterer styret 

for 2017 i Hypersys – hvis ikke får ikke 2016-styret 

signert årsrapporten!  

____________________________________ 

MEDLEMSTILBUD 
Vi minner om at vi har medlemsavtaler med flere 
bedrifter som kan gi våre medlemmer ekstra gode 
priser hos disse:  

 Sjakk1.no 

 Codan Forsikring 

 Sjakkbutikken  

 Scandic Hotels 
 

OPPDATERING AV STYRE ETTER ÅRSMØTE 
Mange lokallag har endret, eller kommer til å 
endre styre på årsmøtet. Det er viktig at dere gir 
beskjed til Ramya (ramya@sjakk.no) på 
Sjakkontoret om dette, i tillegg til at dette 
oppdateres i Hypersys. Merk at styret for 2016 må 
signere årsrapporten i Hypersys før dere 
oppdaterer styret for 2017 i Hypersys – hvis ikke 
får ikke 2016-styret signert årsrapporten! 

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 Vestfold, Telemark, Aust-

Agder, Vest-Agder og Møre- og Romsdal. Kurs er 

gjennomført i hele januar med høy deltakelse.  

Totalt har 603 nye skoler i disse fylkene fått 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 

Sjur Ferkingstad (37), Haugaland SKU 

Aktuell: Leder av Haugaland SKU, ett av 15 nye 

lokallag i 2016.  

- Vunnet mesterklassen NM 2009 

- IM-napp Ungarn 2009 

- Sammenlagtseier NGP 2004/2005 

- Nordisk mester lag med NTG 1999 

- Undervist mange år i Osloskolen i SFO-systemet  

- Utdannet Pedagog i grunnskolen 

– Spesielt ungdomsavdelingen med nærmere 40 

medlemmer har hatt en fin tilvekst, mens 

voksenavdelingen nærmer seg 15-20 medlemmer. 

Vi ser hele veien at det kommer et lite tilsig av nye 

medlemmer, slik at vi har forhåpninger om å vokse 

oss større inn i framtiden. Tidshandicap på voksen 

klubbkvelder har vært en suksess i forhold til 

oppmøte, en turneringsform som passer alle nivåer 

uansett alder, sier Sjur. 

Råd til norsk sjakk:  

Hvorvidt en skal komme 

med råd eller ikke til norsk 

sjakk, er det i alle fall en 

ting vi ser: Det fins mange 

interesserte men 

uorganiserte sjakkspillere 

rundt om i det ganske 

land, slik at et passe 

stort sted skulle ha 

god mulighet for å 

etablere en sjakklubb. 
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