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GODE NORDISKE RESULTATER FOR USFJENTER
Nordisk mesterskap for jenter på Island i slutten av
april ble en suksess for de norske, med mestertitler
til Hanna B Kyrkjebø, Stavanger SKU i eldste klasse,
og Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU i yngste.Vi
gratulerer dem og resten av det norske laget med
innsats og resultater. NM for skolelag i Sarpsborg
siste helg i april hadde deltagelse på nivå med de
senere år, men særlig gledelig var det at så mange
ungdomsskolelag deltok.

borg.Valgene fulgte valgkomiteens innstilling. Johannes
Kvisla fortsetter som styreleder, nå i sin 3. periode i
rollen. For forslagsbehandling og vedtak vises til oppslag
på sjakk.no 2.5.18.

BLI MED PÅ NM FOR UNGDOMSLAG
Så minner vi om NM for Ungdomslag i Alta 15-17/6.
Påmeldingen er fortsatt litt tynn, så vi håper de som
planlegger å delta nå tar initiativ.

USF-AKADEMIET
USF-akademiet med sine 12 unge kandidater skal ha
sin 3. samling under Norway Chess i Stavanger i juni.
FIDE-trenerkurset er hoved-innslaget denne gangen.

REGLEMENTSENDRINGER
Forbundsstyret i Ungdommens Sjakkforbund har
endret reglementet i flere av sine NM-er. For å
unngå misforsåelser har alle punktene om rating i
NM-ene blitt oppdatert til å stå “FIDE-rating”.
I tillegg har følgende endringer skjedd:
qq NM for ungdom har fått flere justeringer,
blant annet antallet runder, betekningstid og
presisering i hvem som kan spille i mesterskapet
og at mesterskapet i utgangspunktet har åpen
påmelding. Dette vil gjelde fra mesterskapet som
spilles i år.

SJAKK5ERN
SkoleSjakkens pilotprosjekt i Trøndelag, med tilsvarende opplegg som svenske Schack4an, fikk god respons
med 69 deltagende skoler og 116 5-klasser (tilsvarende
snaut 2000 elever). 700 spillere deltok på de 8 distrikts-mesterskapene rundt om i fylket. Det avsluttende
fylkesmesterskapet ble avholdt i Trondheim lørdag 14.
april, med 5. klassen fra Ekne skole, Levanger som vinner.
USF fikk vel 80 nye medlemmer under fylkesfinalen. Se
www.sjakk5ern.no for flere detaljer.

qq NM for jenter har justert en upresishet i
klassebeskrivelsen og presisert at de beste i
enkelte klasser er kvalifisert til nordisk for jenter.

Ungdommens
Sjakkforbund
Sandakervn 24D,
0473 Oslo
Tlf 22 15 12 41

Alle lover og reglementer kan til enhver tid finnes på
sjakk.no: www.sjakk.no/lover-og-reglementer/

sjakkontoret

TILDELINGER
Ved fristens utløp 1/5 var det kommet inn en
søknad på NM for Skolelag 2019 og en på NM
for Ungdomslag 2019, begge fra Konnerud SKU.
Søknadene vil bli styrebehandlet på USFs neste
styremøte i juni. Neste tildeling er for NM for Ungdom 2019, med søknadsfrist 1.10.18.
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FØRSTE LANDSLAGSSAMLING 2018 PÅ
NTG MED 80 DELTAKERE
Årets første landslagssamling – med nytt format,
og en spennende liste med sterke trenere – ble
arrangert på NTG tidlig i april. Dato og opplegg for
neste samling publiseres i uke 21. Opplegget for de
nye regionssamlingene er litt forsinket, og planlegges
nå lansert ved månedsskiftet mai/juni, for oppstart
til høsten.

UTTAK TIL EM UNGDOM,VM UNGDOM
I skrivende stund vil størrelsen på de norske troppene til EM i Latvia i august bli på 25 spillere og til
VM i Hellas i oktober 18 spillere.

USFS 41. ÅRSMØTE AVHOLDT 29.04.18
På tradisjonelt vis ble USF Årsmøte avholdt på
søndag formiddag under NM for Skolelag i Sarps-

FIDE-TRENERSEMINAR
NSF avholder FIDE-trenerseminar under Norway Chess
i Stavanger, på lørdag 2. til søndag 3. juni. Seminaret er
åpent for alle, og koster kr 1100. Flere detaljer finnes på
NSFs terminlisten på Sjakk.no.

SJAKKONTORET
Erik Grindbakken (31) er ansatt i SkoleSjakken-prosjektet i en fulltidsstilling for neste prosjektperiode ut 2020,
med tiltredelse i mai 2018. Erik har pedagogikkutdanning
fra Høgskolen i Oslo, og har fartstid fra ulike roller i
norsk skole. Han er leder i Stjernen SKU. Jorunn Brekke
fortsetter også i prosjektet i en deltidsrolle.
Hanne Evensen (27) er ansatt som Markeds- og kommunikasjonskonsulent i NSF/USF, med tiltredelse 7. mai
2018. Hun er journalist, og kommer til Sjakkontoret fra
en rolle i Norgesgruppen. Hanne etterfølger Kristoffer
Gressli, som slutter i tilsvarende rolle per 31.5.18.
TILLITSVALGT
Jørund Greibrokk, leder Alta SKU
Aktuell: Aktivt med i arrangørstaben under NM for Ungdomslag i Alta i juni.
Sjakk-CV:
- Starten var sjakkpappa
(kjente da ikke til Lang
rokade eller En passant)
- spiller sjåførsjakk og oddetalssjakk
- leder Altasjakklubb ungdom (ASKU) siden 2010
- diverse andre tillitsverv
jenteutvalg, USF-styre,
kretsstyre (men nå er det
kun leder ASKU)
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Råd til norsk sjakk:
Videreutvikle strategier for å gjøre sjakk til folkeaktivitet
(begge kjønn), dette utløser: media, sponsorer, og midler
til bredde/elite. Men stikkordet er folkeaktivitet.

