
INVITASJON 

KLUBBLEDERSEMINAR 2019 

NTG Bærum, søndag 17. mars 2019 kl 09:00 – 14:30 

PROGRAM 

Kl 09:00 Åpning, velkommen Gensek NSF Geir Nesheim 

Kl 09:10 Status og veien videre for norsk sjakk Innleder kommer 

Kl 09:25 Om dagens hovedtema: Kvinnerekruttering Innleder kommer 

Kl 09:35 Slik gjør vi det (5 min innlegg hver) 

• 3 ulike klubber forteller om sine 
erfaringer (15 min) 

• Diskusjon i små grupper i møtelokalet  
(20 min) 

• Oppsummering av punktet – veien videre  
(10 min) 

Flere innledere 
 

Kl 10:20 Kaffepause  

Kl 10:35 Turneringsservice – om utvikling og muligheter Harald Heggelund 

Kl 11:00 Spørsmål og svar – Turneringsservice Heggelund gjennomgår 
innsendte temaer 

Kl 11:30 Kort pause  

Kl 11:40 FIDE Rating Officer – vaktskifte og 
problemstillinger – spørsmål og svar 

Øistein Yggeseth og Liv Mette 
Harboe  

Kl 12:10 Nettsjakk – samarbeid med internasjonale 
nettsider – Diskusjon og spørsmål 

Geir Nesheim orienterer 

Kl 12:30 Lunsj  

Kl 13:00 Utviklingsprogrammer i norsk sjakk 
a) USF-akademiet 
b) SkoleSjakken og Sjakk5ern 
c) Sjakk og Samfunn 
d) Utvikling av unge spillere – USFs 

Regionsamlinger og Landslagssamlinger 
e) Nytt medlemsystem for NSF og NSF-

klubbene 

Flere innledere 

Kl 14:00 Fritt tema – klubbledere bes sende inn forslag 
innen 4. mars 

Innledere bestemmes senere 

Kl 14:25 Oppsummering av Klubblederkonferansen 2019  

Kl 14:30 Konferanse slutt  
 

Påmelding via email til nsf@sjakk.no innen torsdag 14. mars.  Forslag til temaer, spørsmål og kommentarer til programmet sendes til 

samme emailadresse innen torsdag 7. mars.   

Klubblederseminaret er åpent og gratis for deltagerne. Det kan søkes om reisestøtte inntil kr 500 dersom man her mer enn 100 km reisevei 

en vei.  

Dagen før Klubblederkonferansen – lørdag 16. mars kl 14-18 – arrangerer NSF en egen Kvinnerekrutteringskonferanse – se eget program. 

Alle som skal på Klubblederkonferansen oppfordres sterkt til også å delta på Kvinnerekrutteringskonferansen.  

Av andre programposter gjennom helgen nevnes NM for Kvinner fredag til søndag 15-17. mars, NTG Hurtig GP lørdag formiddag og 

Konferanse-nachspiel på sjakk-puben The Good Knight fra kl 19 lørdag 16/mars.  

mailto:nsf@sjakk.no

