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NSFs 97. KONGRESS
NSF har nylig sendt ut innkalling til NSFs kongress. Den
avholdes søndag 8. juli 2018, kl 17:00 i Sarpsborg, på
hotellet som Landsturneringen spilles på.
Saker til NSFs kongress meldes inn på eget skjema på
sjakk.no. Frist for å melde inn saker til NSFs kongress
er 8. april 2018.

MELD INN TURNERINGER TIL FIDE-RATING!
Alle turneringer som skal rates må meldes inn til NSF
senest 2 uker før de starter. Skjema for dette finnes på
sjakk.no

SØK OM NSFs NM-er!
Dersom dere ønsker å arrangere et NM, er det på tide
å jobbe mot søknadsfristen 1. mai - dette er fristen for
å søke følgende NM-er:
qq Det åpne NM i lyn- og hurtigsjakk 2019
qq Det åpne NM 2019
qq NM for klubblag 2019
qq Opsjon landsturneringen 2021 og 2022
NSF har en veiledning på hva en søknad skal inneholde
her: http://www.sjakk.no/nsf/terminliste/sokere-til-nm/
dette-bor-en-soknad-inneholde/

DOMMER- OG
TURNERINGSLEDER-SEMINAR
I forbindelse med Nordstrand Langsjakk Grand Prix
vil NSF arrangere et nytt dommerseminar. Dette blir
avholdt fredag 20. april, på formiddagen i forkant av
turneringen. Seminarets målgruppe er aktive dommere
og turneringsledere. Hold av datoen!
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Det jobbes også med en utredning av dommertitler
i NSF og FIDE, og denne forventes å være ferdig til
dommerseminaret.

INNMELDING AV MEDLEMMER
Vi minner om at alle nye medlemmer og alle fornyelser
av medlemskap nå skal meldes inn fortløpende til NSF!
Dette gjøres på e-post til nsf@sjakk.no.
Dersom dere bruker medlemsregistreringsskjemaet,
husk å markere med farge (eller på annen måte) ev.
endringer i adresse, tlf, e-post osv!

SJAKK5ERN OG SKOLESJAKKEN
SkoleSjakkens pilotprosjekt i Trøndelag, med tilsvarende opplegg som svenske Schack4an, har fått
veldig god responsen med 69 skoler og 116 5-klasser
(tilsvarende nesten 2000 elever) påmeldt.!
Klassebesøk er gjennomført for alle 116, og nå pågår
8 eller 9 distrikts-mesterskap, med god deltagelse.
Det avsluttende fylkesmesterskapet avholdes så
på Åsveien skole i Trondheim lørdag 14. april.
Se www.sjakk5ern.no for flere detaljer.

MEDLEMSTALL
Per nå ser det ut til at vi også i år opplever en økning
fra året før. Med tanke på at NSF har hatt vekst de siste
fem årene, er det dere, medlemmer og tillitsvalgte vi
skal takke. Takk for en fabelaktig jobb med rekruttering
og bevaring av nye sjakkspillere!

SJAKKONTORET REKRUTTERER
Kristoffer Gressli har sagt opp sin stilling på Sjakkontoret
for å ta en periode som freelancer. Han fratrer per
31.5.18. Arbeidet med å finne hans etterfølger er
iverksatt.
Norges
Sjakkforbund
og
Ungdommens
Sjakkforbund søker altså felles kommunikasjonsog markedsansvarlig i 80 % fast stilling med snarlig
tiltredelse.
Mer info på sjakk.no

NY SAMARBEIDSAVTALE!
NSF og USF har nylig
inngått en god avtale med
Nordic Choice Hotels.
Denne gir deg som
medlem rabatterte priser
på overnatting (opptil 20
%) – og det er ikke krav om at overnattingen brukes
kun til sjakkrelaterte overnattinger.
Bruk bookingkoden «Sjakkforbund» på choice.no
eller book via kampanjesiden til Nordic Choice:
nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/norgessjakkforbund/

TILLITSVALGT:
Laila Fodnes Sidselrud (48), Kongsvinger sjakklubb.
qq Begynte å spille sjakk hjemme 6 år gammel. Når
jeg forsto at jeg kom til å tape, kastet jeg brikkene
i hodet på faren min.
qq Begynte i Kongsvinger sjakklubbs ungdom 11
år gammel. Det ble mange tap, men jeg hadde
da
sluttet
med
brikkekasting.
qq Så var det div
turneringer, KM, NM
og etterhvert fikk jeg
også noen seiere.
qq 15
år
gammel
fikk jeg være med
på siste bord på
damelandskamp mot
Danmark. Jeg tapte
alt, men jeg møtte
flere
sjakkspillende
jenter enn jeg noen
gang hadde møtt
tidligere.
qq I løpet av ungdomstiden lærte sjakklærer Klaus Smedtorp meg å
sette opp monrad og berger turneringer og jeg tok
kretsdommerkurs og ble kretsdommer da jeg var
noen og 20 år.
qq Etter det har jeg spilt sjakk og dømt sjakk og i
perioder vært kasserer i Kongsvinger sjakklubbs
ungdom. Jeg tok FIDE-dommerseminar i 2012, og
har vært så heldig å få med meg 2 OL som spiller
og 2 OL som dommer.
Råd til norsk sjakk: Ta vare på alle
kommer innom sjakklubben din, både
eldre. Det enkleste du kan gjøre er å spille
nykommerene, og det er viktig å prioritere
de du allerede kjenner i klubben.

som som
unge og
sjakk med
dem foran

