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TURNERINGS-SESONGEN I GANG
Nordisk for Ungdom ble spilt i Finland helgen
9-11/2, med 10 norske deltakere. De kom hjem med
1 gull og 3 sølv – veldig bra! Samme helg ble NM
for Jenter spilt på Konnerud, med 26 deltakere –
dessverre et lavt tall ifht. normalt. Dette skal vi øke
ved neste korsvei!
Kommende helg 17-18/3 spilles KM for Skolelag i
mange kretser rundt om i landet. De kretser som
enda ikke har berammet mesterskap bør gjøre
dette snarest. Så følger NM for skolelag i Sarpsborg
helgen 27-29/4 i regi av Østfold Sjakkrets Ungdom
og Norsk Sjakkforlag. Samme helg går også Nordisk
for Jenter på Island, med 6 norske jenter på startstreken.Vi ønsker lykke til!
Vi minner også om NM for Ungdomslag 2018, som
spilles i Alta 15-17/6.

TILDELINGER
Gullkongen Stjørdal har blitt tildelt NM for Jenter
2019. Mesterskapet spilles 8-10/2 2019 i Stjørdal,
Trøndelag.
Vi minner om fristen for å søke om andre kommende NM:
- NM for skolelag 2019: ordinær frist gikk ut 1.3.18
uten søknader. Ny frist settes til 1.5.18.
- NM for Ungdomslag 2019: 1.5.18
Søknader sendes usf@sjakk.no.
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FØRSTE LANDSLAGSSAMLING 201
8: 6-8/4 PÅ NTG.
Årets første landslagssamling – med nytt format,
vel 100 uttatte og en spennende liste med sterke
trenere –arrangeres på NTG tidlig i april.Vi minner
uttatte om påmeldingsfristen 3.4. Detaljert info er
sendt til de uttatte.
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USFS 41. ÅRSMØTE AVHOLDES 29.4.18
På tradisjonelt vis avholder USF Årsmøte på
søndag formiddag under NM for Skolelag, i år altså
i Sarpsborg. Invitasjon er sendt ut. Frist for forslag
til årsmøtet utløp 28.2.18. Det er mottatt et forslag,
om krav om USF-medlemskap for deltakere i KM
for skolelag. Årsmøtepapirene sendes ut til klubber
og kretser rett over påske.

DOMMERSEMINAR
NSF avholder Dommer- og Turneringslederseminar
i Oslo 20.4.18 ifbm Nordstrand GP. Det kan sikkert
også være av interesse for tillitsvalgte i USF.
Detaljert invitasjon offentliggjøres i løpet av uke 11.

USF-AKADEMIET
USF-akademiet med sine 12 unge kandidater
fortsatte med sin 2. samling under Kragerø Resort
Chess 2018 23-25.2, med bl.a. kretsdommerkurs,
innslag om å arrangere store turneringer, innlegg
om tekniske hjelpemidler innen sjakken og mye mer.
Neste og 3. samling er så under Norway Chess i
Stavanger i juni.

SJAKK5ERN
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.
SJAKKONTORET
Magne Pedersen ber alle lokallag om å oppdatere
medlemslistene sine så snart som mulig, og kontingent
innkrevd. USFs medlemstall offentliggjøres neste gang per
31.3.18.
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.
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/
NYTT FRA USF-STYRET
Det er vedtatt inført en prøveordning med sentral
innkreving av kontingent og sentral hjelp til nye lokallag
med bank/Brønnøysund. Interesserte kan henvende seg
til usf@sjakk.no.
Joachim B Nilsen har tiltrådt Jenteutvalget, som også
består av Eyvind Larre (leder) og Monika Ratama.
TILLITSVALGT
Tatiana Martynova (41)
Aktuell:
Reiseleder til Nordisk for
Jenter på Island i april
Sitter i USFs valgkomite
som nå jobber frem mot
årsmøtet 2018
Sjakk-CV:
Sjakk-forelder med to flinke
og ivrige sjakkspillende
barn: Amelia og Daniel
Nordquelle, og gift med Pål
Nordquelle.
Har sittet i Nordstrand
SKU-styret i flere år, inkl i
perioder som kasserer.
Var reiseleder til Sjakk-EM
for Ungdom i Batumi i 2014.
Råd til norsk sjakk:
Erfarne sjakkforeldre bør hjelpe og veilede nye om de
mange ting man bør ha rede på – de trenger det!

