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STOR TURNERINGSAKTIVITET
NM for Ungdom i Kristiansand med 300 deltakere
ble som vanlig et av årets store høydepunkt på USFs
turneringskalender. Takk til Kr.sand SKU for flott
arrangement. Neste års NM Ungdom er tildelt
Haugaland/Sevland, og spilles 9-11.11.2018 i
Haugesund.
Under Junior-VM i Italia i november fikk Norge og
USF sin første Jr-verdensmester, da Aryan Tari gikk
helt til topps etter en spennende innspurt. Vi
gratulerer.
Og i Kadettlandskampen mot Sverige i Karlstad i
desember fikk det norske laget mye viktig erfaring,
selv om det ble tap denne gangen, med 46,5-25,5.
Det utredes nå mulighet for en revansjmatch.
Fremover står også begivenhetene i kø: NM for
jenter spilles helgen 9-11.2.2018 i Drammen, med
Konnerud SKU som arrangør. Og Nordisk for
Ungdom i Finland spilles samme helg. Helgen 1718.3.2018 er anbefalt for KM Skolelag – vi
oppfordrer alle kretser som ikke allerede har alt klart
om å sette i gang planleggingen så snart sum mulig.

USF-AKADEMIET
Gledelig mange (18) søkte om å komme med på
USFs nyskaping USF-akademiet, der unge
tillitsvalgte skoleres over en periode på 2 år/8
samlinger, for å være best mulig rustet for
fremtidige oppgaver både i USF, lokalt og ellers i
samfunnet og livet! Til slutt ble 12 kandidater tatt
ut, og første samling 24-26.11.17 ble gjennomført
med fullt fremmøte, og bl.a. med styrekurs og
Turneringsservice-praksis på programmet. USFakademiet fortsetter under Kragerø Resort Chess
2018, med bl.a. kretsdommerkurs.

ARRANGEMENTER, KURS OG MØTER
USF avholdt sin årlige Lederkonferanse under NM for
Ungdom i november: ca. 35 deltakere og spennende
temaer på agendaen. En diskusjon som vakte
manges interesse var årsakene til det store frafallet
og hva som kan gjøres med det. Leder-konferanser
under NM for Ungdom er nå vel etablert og med god
oppslutning, og vil bli videreført. Meld gjerne forslag
til temaer til usf@sjakk.no. NSF avholder Dommerog turneringslederseminar i Oslo 20.4.18 ifbm
Nordstrand GP. Det kan sikkert også være av
interesse for tillitsvalgte i USF. Flere opplysninger på
NSFs terminliste.

USF har inngått avtale med Geir Nesheim om at
han fortsetter som generalsekretær i ytterligere 3
år, frem til 31.12.2020.

___________________________________

SJAKK5ERN
Svenskene har lykkes veldig godt med Schack4an,
der 20-30.000 svenske 4. klassinger (tilsvarer
norske 5.klassinger) deltar årlig. Det er skoleklasser
som deltar, og ikke enkeltelever. Dette skoleåret
prøver SkoleSjakken et tilsvarende opplegg i
Trøndelag. Så langt overgår responsen alle
forhåpninger, med 49 skoler og nærmere 100 5___________________________________
klasser (tilsvarende ca. 1500 elever) påmeldt
allerede etter få uker. På nyåret gjennomføres så
NYTT FORMAT PÅ REGIONS- OG LANDSLAGSklassebesøk, distrikts-mesterskap i flere
SAMLINGENE
kommuner, og til slutt fylkesmesterskap i
Forbundsstyret vedtok i november 2017 å innføre
Trondheim i april. Se www.sjakk5ern.no for flere
regionssamlinger – breddesamlinger med adgang for
detaljer. Det kan være aktuelt å rulle ut Sjakk5ern i
alle. Første slike samlinger vil bli avholdt rundt om i
hele Norge neste skoleår – dette vil bli vurdert ila.
Norge helgen 1-3.6.2018. USF holder pt. på med
våren.
planleggingen, i samarbeid med lokale arrangører. Vi
___________________________________
håper å kunne komme med alle detaljer tidlig i
januar 2018. Samtidig gjennomgås formatet på
SJAKKONTORET
Landslagssamlingene, som fortsatt vil bli basert på
Momsrefusjonene er nå mottatt og videresend til
uttak, og med neste samling 9-11.3.2018. Også her
aktuelle USF-lag. Avregningsbrev sendes ut fra
kommer det flere detaljer inkl. invitasjoner i januar.. Magne Pedersen denne uken.
___________________________________
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SKOLESJAKKEN
Prosjektet er nå lansert i de to siste fylkene Oslo og
Akershus, der det holdes sjakklærerkurs i januar
2018. Påmeldingen så lang er løfterik og på nivå med
tidligere i prosjektet. I mai 2018 blir det en
landsfinale for prosjektet i Oslo – invitasjon følger.

___________________________________
TILLITSVALGT

Joachim B Nilsen (24)

Aktuell:
Medlem i Bergens SKU
Styremedlem i USF
Med i programkomiteen for
USF-akademiet.
Sjakk-CV:
Begynte å spille i Bergens SKU som 6 åring.
2. plass i NM Ungdom i 2008.
Har representert Norge under Nordisk for Ungdom.
Tildelt IM-tittel i 2017.
Råd: Skolér unge tillitsvalgte – delta i USFakademiet!

