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KONGRESSFORSLAG – FRIST 2. APRIL
NSF har kalt inn til kongressen, den 2. juli i
Stavanger. Forslag som ønskes stilt for kongressen
må være NSF i hende innen 2. april. Forslag sendes
inn via elektronisk skjema på sjakk.no.
____________________________________

TURNERINGSDELTAKERE MÅ
VÆRE NSF-MEDLEMMER
Vi minner om at spillere som deltar i turneringer
som blir ratet, som klubbens langsjakkturneringer,
NGP-turneringer m.m. skal være medlem av
Norges Sjakkforbund. Mer om dette i NSFs lover,
turneringsreglementet og NGP-reglementet.

SØKNADSFRIST 1. MAI FOR FLERE TURNERINGER:
Norges Sjakkforbund tildeler forskjellige mesterskap
og turneringer til klubber og arrangører. Her er en
oversikt over ledige arrangementer:

____________________________________

•
•
•
•

NM i hurtigsjakk for seniorer i slutten av 2017
Det åpne NM i lyn og hurtigsjakk 2018
(fortrinnsvis januar)
Det åpne NM 2018 (april)
NM for klubblag 2018 (fortrinnsvis juni)

Søknader om å avholde disse arrangementene
sendes nsf@sjakk.no innen 1. mai 2017.
Landsturneringen 2019 har Larvik fått opsjon på.
Både Landsturneringen 2020 og 2021 kan det
tildeles opsjon på under Kongressen i juli. Ev.
søknader om dette bør sendes innen 1. mai.
___________________________________________
HJELP OSS Å HA EN OPPDATERT MEDLEMSBASE
Det er viktig at dere fortløpende melder fra når det
blir frafall av medlemmer. Når medlemmer går bort,
må NSF få beskjed, slik at f.eks. Norsk Sjakkblad ikke
sendes ut. Det er også bra dersom dere melder fra
dersom langtidsmedlemmer har sluttet å være
medlemmer. Jobb gjerne med å beholde
medlemmer ved å sende informasjon til disse!
___________________________________
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NYTT MEDLEMSTILBUD: SPORTSREISER MED SAS
Som medlem av Norges Sjakkforbund kan du nå
reise til sportspriser med SAS. Det er store fordeler
med å reise med sportspriser med SAS:
- Lave priser
- Endre navn kostnadsfritt inntil én time før avreise
- Gratis avbestille reiser inntil én dag før avreise
- Kan avbestilles senere dersom arr. er avlyst.
- En liten bit av billettprisen går til NSF
Les mer dette på sjakk.no
____________________________________
MOMSKOMPENSASJON 2017
Nytt i år er at alle som skal få momskompensasjon i
2017 må være registrert i Frivillighetsregisteret. Har
dere tenkt å søke momskompensasjon i 2017, men
fortsatt ikke har organisasjonsnummer, er det på
tide å få det på plass – det er fortsatt tid til dette!
____________________________________
MEDLEMSTALL
Første runde med registreringer er nå gjort, og det
kan se ut som NSF igjen går mot medlemsrekord!
Per 14. mars var det 2876 medlemmer, nær 400
flere medlemmer 15. mars i fjor!
____________________________________

SKOLESJAKKEN
Prosjektet er nå lansert i Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest-Agder og Møre- og Romsdal. Kurs er
gjennomført i hele januar med høy deltakelse.
Tidligere denne måneden ble det klart at prosjektet
mottar kr 715.000,- i statsstøtte for 2017. Følg
ellers med på Skolesjakken via hjemmesiden og på
Facebook.
____________________________________
SITTER DERE MED KLUBBAVISER?
Sjakkhistorisk forum jobber med å samle inn trykt
klubbmateriale, som klubbaviser, jubileumshefte(r)
og ev. turneringsprogram. Morten Lilleøren
(morlille@hotmail.com) ønsker å vite
1. Hva er laget/publisert
2. Er det noen i klubben som fortsatt sitter på
materiale?
Ta kontakt med Morten: morlille@hotmail.com
____________________________________
TILLITSVALGT
Roger Løvaas (47), Konnerud sjakk-klubb
Aktuell: Medarrangør i nordisk mesterskap for
ungdom 2017
FA-dommer 2016
Match-arbiter i Tromsø-OL
Formann Konnerud sjakk-klubb
Arrangert NGP-turneringer siden 2011
Arrangerte åpent NM i lyn- og hurtigsjakk 2015
Leder Buskerud sjakkrets
– Miljøet i klubben må ivaretas, slik at nykommere
føler seg velkommen og har lyst til å komme
tilbake, og bygg sten på sten. Det du har gjort i lang
tid er ikke feil, men grunnlaget for videre utvikling,
sier Roger og legger til:
– Ta klubbkamerater med på turneringer og lag
sosiale treffpunkter. Hyggelige fellesopplevelser tas
med tilbake til klubben – og utvikler videre miljø.
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