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INGEN ENDRING AV MEDLEMSKONTINGENTEN 
Kongressen vedtok i juli at kontingenten for 2019 skal 
holdes uendret. Kontingentsatsene for 2019 kan finnes på 
sjakk.no 

______________________________________ 
ARRANGEMENTER OG TURNERINGER 

• Takk til Lillehammer Schakselskap for et fint 
avviklet NM i Hurtigsjakk for Senior i november. 

• NB: NSF har foreløpig ikke mottatt noen 
søknader om å arrangere NM Hurtigsjakk 
Senior 2019. Søknader sendes nsf@sjakk.no 
innen ny frist: 1.2.19.  

• I romjulen spilles VM i Lyn- og Hurtigsjakk i St. 
Petersburg, Russland. 3 norsk spillere deltar: 
Vår verdensmester Magnus Carlsen, og 
dessuten GMene Aryan Tari og Johan-Sebastian 
Christiansen. Vi ønsker alle tre lykke til. 

• NM Lyn/Hurtig i Bergen 4-6/1: Dette 
mesterskapet er nå nær forestående, og 
påmeldingstallet stiger jevnt og trutt. Start året 
med et smell og delta i Bergen! 

• Eliteserie-rundene i januar og mars spilles etter 
planen på NTG i Bærum. Alle partier sendes 
direkte. Sjakkontoret samarbeider med 
tilreisende klubber om overnatting mm.  

• International Organiser-kurs i Norge i januar! 
Norge har kun 3 personer med FIDEs IO-tittel. 
Les mer om IT tittelen hos Fide her: 
https://www.fide.com/fide/handbook.html, pkt 
B.9. NSF og USF arrangerer i fellesskap for 
første gang et åpent IO-seminar i Norge på NTG 
i Bærum lørdag 19/1-søndag 20/1. Kurset er en 
del av samling 5 for USF-akademiet, men alle 
aktuelle kan delta. Foreleser er IO Gunnar 
Bjørnsson, Island. Påmelding til nsf@sjakk.no. 
Invitasjon legges ut på www.sjakk.no i uke 1 
2019. 

• NSF arrangerer NM for kvinner fredag 15/3 – 
søndag 17/3, sannsynligvis på NTG i Bærum. 
NSF vil arbeide for bred deltagelse i 
mesterskapet, som sist ble arrangert i 1972.  

• Samme helg som NM for Kvinner spilles, 
avvikler NSF 2 konferanser på samme sted som 
turneringen: 

o Kvinnerekrutteringskonferanse lørdag 
16/3, og 

o Klubblederkonferanse søndag 17/3 
o Merk av tidspunktene – invitasjon med 

påmelding sendes ut i januar 2019 

• Nordisk Mesterskap 2019 arrangeres i Norge, i 
perioden 21-27/6, med klassene Åpen, Senior 
og Kvinne, på Quality Sarpsborg hotell. Det er 
første gang siden 2001 mesterskapet spilles i 
Norge. Hjemmeside med mer informasjon, 
påmelding osv åpner i 1. halvdel av januar 
2019.      
______________________________________ 

 
NYTT FRA SJAKKONTORET 

Magne Pedersen, adm.sekretær i USF,  går nå over i 

pensjonistenes rekker, og har siste arbeidsdag på 

Sjakkontoret fredag 21.12.18 Vi takker Magne for 

god innsats den tiden han har vært her. Marianne 

van Droffelaar har allerede overlappet med Magne 

en periode i halv stilling, og starter opp i full stilling 

fra nyttår. 

Hanne Evensen sluttet per 30.11 etter et halvt år som 
markeds- og kommunikasjons-medarbeider. Arbeidet 
med å finne hennes erstatter pågår, og norsk sjakk kan 
glede seg over større søker-pågang til stilling på 
Sjakkontoret enn noen gang før.  

Vi har mottatt mva-refusjonen for 2018, og størrelsen på 
denne er i tråd med tidligere år. Utsendelse til klubber 
som har søkt pågår nå i desember. 

Liv Mette Harboe ved Sjakkontoret tar over for Øistein 
Yggeseth som Norges FIDE Rating Officer fra 1.1.19. Takk 
til Øistein for god jobb i mange år og lykke til til Liv Mette 
i viktig ny rolle! 

______________________________________ 

MEDLEMSTALL OG VERVEKAMPANJE UNDER VM 

NSFs medlemstall er på vei opp mot men neppe på 
oversiden av fjorårstallet som stoppet på 3978. 
Kampanjen under VM-matchen i november 2018 ga 
samme hyggelige effekt som for to år siden – gledelig! 
Endelig medlemstall 2018 kommuniseres på sjakk.no 
tidlig i januar 2019.  

______________________________________ 

SKOLESJAKKEN OG SJAKK5ERN: FULL FART INN I 
2019 

Nye SkoleSjakken-kurs både for nye lærere og 
videregående kurs for de som allerede er i gang 
arrangeres fra uke 2 i januar og utover. Påmeldingen er 
gledelig og på nivå med tidligere. Se 
www.skolesjakken.no for detaljer.  

Det er også sendt ut invitasjon til Sjakk5ern 2018/19 til 
alle skoler i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Buskerud og Finnmark. Det spilles distriktsmesterskap på 
hele 18 steder i disse fylkene i mars, og så 
fylkesmesterskap i hvert fylke i mai. Påmeldingen så langt 
tyder på minst like stor oppslutning som i pilotåret 
2017/18 i Trøndelag, og peker mot at godt over 6000 
elever vil delta i Sjakk5ern i år. Fra neste skoleår kommer 
Sjakk5ern til hele Norge, med landsfinale etter svensk 
Schack4an-modell. Les mer om Sjakk5ern på 
www.sjakk5ern.no, og ta svært gjerne kontakt med 
SkoleSjakken-teamet via post@skolesjakken.no dersom 
du/dere er interessert i f.eks. et samarbeid lokalt.  
______________________________________ 

NYE UTTAKSREGLER 

NSF har i høst avholdt en høringsrunde om et 
forslag fra Uttaksutvalgene for Åpen klasse og 
Kvinner om visse justeringer av uttaksreglementet. 
Deltagelsen i høringen var god, og Sentralstyret 
vedtok i desember visse justeringer av regelverket. 
Se http://www.sjakk.no/nsf/organisasjon/styrer-og-
utvalg/mandater-og-instrukser-
nsf/#retningslinjer_uttak for detaljer.  

______________________________________ 

Så ønsker NSF-springeren 
 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 

til alle i norsk sjakk! 
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STOR TURNERINGS- OG 

ARRANGEMENTSAKTIVITET. 

• Flott NM for Ungdom i Haugesund i november 

med 269 deltakere – takk til Sevland Sjakklubb.  

o Under NM avholdt også USF sin årlige 

tillitsvalgtkonferanse, nok en gang 

med god deltagelse. Bra!  

• Så var det landslagssamling på NTG også det i 

november – nærmere 70 deltakere. Dato for 

neste landslagssamling til våren og 

uttakstidspunkter for EM og VM for Ungdom 

2019 publiseres primo januar.  

• I desember var det U16-landskamp mot Sverige, 

og det endte med revansj for fjorårstapet. 

Formatet var 12 guttespillere og 4 jentespillere. 

I 2019 inviteres også Danmark og Island, 

sannsynligvis til Karlstad, Sverige i desember. 

• I januar avholdes International Organiser-kurs i 

Norge for første gang.  Norge har kun 3 

personer med FIDEs IO-tittel. Les mer om IT 

tittelen hos Fide her: 

https://www.fide.com/fide/handbook.html, pkt 

B.9. Dette blir et åpent IO-seminar på NTG i 

Bærum lørdag 19/1-søndag 20/1. Kurset er en 

del av samling 5 for USF-akademiet, men alle 

aktuelle kan delta. Foreleser er IO Gunnar 

Bjørnsson, Island. Påmelding til usf@sjakk.no. 

Invitasjon legges ut på www.sjakk.no i uke 1 

2019. 

• 8-10/2 spilles NM for Jenter i Trondheim, med 

Hell SKU som arrangør. Meld dere på, jenter! 

• 14-18/2 spilles Nordisk for Ungdom på Island. 

Invitasjon sendes aktuelle norske spillere nå i 

desember. 

• NM for Ungdomslag og NM for Skolelag spilles 

begge I Drammen denne våren, hhv 1-3/3 og 

26-28/4.  

• Vi minner også om KM for Skolelag, med 

anbefalt spillehelg 23-24/3.  

• Det blir nye Regionsamlinger helgen 5-7/4. 

Interesserte arrangører bes ta kontakt med 

usf@sjakk.no snarest.  

• USFs 42. Årsmøte er flyttet til 

Landsturneringsuken 8-13/7-19, sannsynligvis 

onsdag 10.7, for å søke å få opp fremmøtet ifht 

de senere år, da møtet har funnet sted samtidig 

med NM for skolelag. Mer informasjon følger 

med det første.   

___________________________________ 

ARRANGERE  MESTERSKAP? 

NM for Ungdom 2019 er tildelt Telemark Sjakkrets 

Ungdom m.fl, og spilles 8-10/11 i Skien Fritidspark.  

Vi minner om søknadsfrister for følgende NM 2020: 

• NM for jenter: søknadsfrist 1.1.9 

• NM for skolelag: 1.3.19 

• NM for Ungdomslag: 1.4.19. 

_________________________________ 

SKOLESJAKKEN OG SJAKK5ERN: FULL FART 
INN I 2019 

Nye SkoleSjakken-kurs både for nye lærere og 
videregående kurs for de som allerede er i gang 
arrangeres fra uke 2 i januar 2019 og utover. 
Påmeldingen er gledelig og på nivå med tidligere. 
Se www.skolesjakken.no for detaljer.  

Det er også sendt ut invitasjon til Sjakk5ern 

2018/19 til alle skoler i fylkene Trøndelag, Møre og 

Romsdal, Buskerud og Finnmark. Det spilles 

distriktsmesterskap på hele 18 steder i disse 

fylkene i mars, og så fylkesmesterskap i hvert fylke 

i mai.  Sjakk5ern er som kjent en turnering for hele 

klasser, og ikke enkeltspillere. Påmeldingen så 

langt tyder på minst like stor oppslutning som i 

pilotåret 2017/18 i Trøndelag, og peker mot at 

godt over 6000 elever vil delta i Sjakk5ern i år. Fra 

neste skoleår kommer Sjakk5ern til hele Norge, 

med landsfinale etter svensk Schack4an-modell. 

Les mer om Sjakk5ern på www.sjakk5ern.no, og ta 

svært gjerne kontakt med SkoleSjakken-teamet via 

post@skolesjakken.no dersom du/dere er 

interessert i f.eks. et samarbeid lokalt.  
___________________________________ 

SJAKKONTORET 
Magne Pedersen, adm.sekretær i USF,  går nå over i 

pensjonistenes rekker, og har siste arbeidsdag på 

Sjakkontoret fredag 21.12.18 Vi takker Magne for 

god innsats den tiden han har vært her. Marianne 

van Droffelaar har allerede overlappet med Magne 

en periode i halv stilling, og starter opp i full stilling 

fra nyttår. 

Hanne Evensen sluttet per 30.11 etter et halvt år 
som markeds- og kommunikasjons-medarbeider. 
Arbeidet med å finne hennes erstatter pågår, og 
norsk sjakk kan glede seg over større søker-pågang 
til stilling på Sjakkontoret enn noen gang før.  

Vi har mottatt mva-refusjonen for 2018, og 

størrelsen på denne er i tråd med tidligere år. 

Utsendelse til klubber som har søkt pågår nå i 

desember.  

Liv Mette Harboe ved Sjakkontoret tar over for 

Øistein Yggeseth som Norges FIDE Rating Officer 

fra 1.1.19. Takk til Øistein for god jobb i mange år 

og lykke til til Liv Mette i viktig ny rolle! 

 

___________________________________ 

Så ønsker USF-løperen 
 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 

til alle i norsk sjakk! 
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