Nr 4,
august
2017

KONGRESS
NSFs kongress ble avholdt søndag 2. juli under
Landsturneringen i Stavanger. Det var mange saker
og en lang kongress.
Av de 7 sakene som ble stilt for kongressen ble
følgende forslag vedtatt:
• Forslag om endring av seniorklassen (se ->)
• Forslag om overgang til FIDE-rating (se under)
Følgende forslag ble ikke vedtatt, men fikk et
vedtak knyttet til seg:
• Forslag om universell tilgjengelighet på NSFs
turneringer.
Turneringsreglementet til NSF får nytt punkt 16 med
følgende tekst: ««Alle turneringer som krever
kretsdommer eller høyere bør være universelt
tilgjengelige. Det skal opplyses i søknaden for
turneringen om dette kravet ikke er oppfylt.»
Følgende ble ikke vedtatt:
• Forslag om avvikling av NSFs monradsystem i
enkelte turneringer
• Forslag om restrukturering av Østlandsserien
fra sesongen 2017-2018
• Forslag om endring av eliteklassen
• Forslag om Adgang for USF-medlemmer å
spille NSF-turneringer

NYE ALDERSGRENSER FOR SENIORER:
De nye aldersgrensene for seniorer følger FIDEs
aldersgrenser, det er altså to seniorklasser:
50+ (spillere som i løpet av året fyller 50 år eller mer) 65+
(spillere som i løpet av året fyller 65 år eller mer)
I landsturneringen 2018 blir dette seniorklassene, i tillegg til
en Senior B som er åpen for alle som fyller 50 år eller mer i
løpet av året. Den første turneringen som bruker disse
inndelingene er NM i hurtigsjakk for seniorer som spilles i
november i år.
Norge skal arrangere EM for seniorer 3. til 13 august 2018.
Disse aldersgrensene vil også gjelde der. EM for seniorer er
en åpen turnering og åpen for alle innenfor aldersgrensene.
Mer informasjon om seniorsjakk finnes på
sjakk.no/seniorsjakk
__________________________________________
SERIESJAKKEN STARTER SNART!
Snart sendes invitasjon til Seriesjakken ut, og vi oppfordrer
alle klubber til allerede nå begynne rekrutteringen for å stille
lag. Seriesjakken er en flott breddeaktivitet og en god
introduksjon for nye medlemmer til både lang- og lagsjakk.
Mer informasjon om Seriesjakken finnes på
sjakk.no/seriesjakken/
_________________________________________

KRETSDOMMERKURS I SKI OG TRONDHEIM
Kontingenten for 2018 ble også vedtatt å heves til
520,- (voksen), 260,- (junior), 130,- (kadett og yngre) Helgen 23. og 24. september står i krets-dommerenes tegn!
Det arrangeres både kurs i Trondheim (hele helgen) og i Ski
Mer info om kongressen, referat og NSFs
(søndag). Krets-dommerkurs er et praktisk kurs både for
årsberetning kan finnes på
klubbenes tillitsvalgte og spillere og gir et godt innblikk i
sjakk.no/nsf/organisasjon/kongressen/
___________________________________________ sjakkens regler og nyanser ved disse.
OVERGANG TIL FIDE-RATING
Norsk rating fjernes fra 1. juli 2018. Siste offisielle
liste med norsk rating blir januar 2018. Turneringer
som avsluttes i 2018 vil ikke bli beregnet for norsk
rating.
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TILLITSVALGT:
Morten Johnsen (31),
Tromsø sjakklubb
Norsk rating benyttes for klasseinndeling i alle NGP- - Nyvalgt styremedlem i
NSFs sentralstyre
turneringer i sesongen 2017-2018. FIDE-rating
- Begynte med sjakk i
1.7.2018 legges til grunn for klasseinndeling i
godt voksen alder, spilt
Landsturneringen 2018. (Unntatt eliteklassen hvor
uttaket blir foretatt i juni). Dette betyr bl.a. at det er aktivt siden 2015. FIDErating: 1480
viktig at norske turneringer blir beregnet for norsk
- Sjakken er først og
rating slik at nye medlemmer kan bli innplassert i
fremst en hobby. Deltatt
NGP-systemet.
i to landsturneringer i
En utbredt misforståelse er at FIDE-rating er gratis.
klasse 5 (Oslo 2015)
Dette er ikke tilfelle. NSF har hittil dekket denne
(Tromsø 2016). Mitt mål
avgiften via norsk ratingavgift. Denne vil fortsette,
er å kunne stille i klasse 3 eller 2 om et par år.
men det kan være at det kommer justeringer her.
- Meritter: Vunnet noen bøker og et par pokaler, ellers lite å
skrive hjem om.
Foreløpig er FIDE-rating for hurtig- og lynsjakk uten
Råd til norsk sjakk:
avgift. Se mer om rating på sjakk.no/nsfs-elo-liste/
- Den store interessen som er rundt sjakken burde utnyttes
___________________________________
til et større rekrutteringsarbeid både lokalt og nasjonalt.
VÆR OBS PÅ DE NYE SJAKKREGLENE!
Som lærer er jeg opptatt av at sjakk implementeres i skolen,
For turneringer som starter på og etter 1. juli 2017, slik vi ser i blant annet Russland, USA og Canada. Sjakk bør
er det nå kommet en ny versjon av sjakkreglene.
etter min mening innføres i den norske skolen enten som et
Disse er oversatt og ratifisert av Reglementsutvalget.
valgfag eller som et tverrfaglig tilbud. Forskning viser til at
Spesielt reglene om rørt brikke og mobilregler kan
sjakk i skolen bidrar til bedre skoleresultater. I tillegg ser en
føre til mange spesielle situasjoner.
klare tendenser til at en slik ordning høster flere gode
Les dere opp på de nye sjakkreglene her:
sjakkspillere.
sjakk.no/lover-og-reglementer/sjakkreglene/

