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RELANSERING!
Så langt vi kan se av USFs arkiver kom den siste
utgaven av Løperseddelen i mars 2014 og før
det en utgave i november 2013. Siste utgave
før det var i 2006. Nå vil vi gjenoppta denne
tradisjonen, med en månedlig utgave av den
nye «USF-løperen», som er en «søsterutgave»
til «NSF-springeren», som er en relansering av
gamle «Forbundsnytt». Det kan bli litt
redaksjonelt overlapp. Formatet blir én A4 side,
sendt per email til klubbledere og sentrale
tillitsvalgte, og også lagt ut på USFs
hjemmesider for andre interesserte. Hensikten
med relanseringen er å dekke et behov om
tettere kontakt på tvers av norsk sjakk, og å
oppnå at de som trenger det føler seg
tilstrekkelig informert. Stoffinnholdet vil
variere, med fokus på matnyttig informasjon til
folk med verv i norsk sjakk, men også litt
småkrydder ellers: Vi vil bl.a. i hver utgave gi et
miniportrett av en tillitsvalgt, med formålet at
vi alle blir bedre kjent og kan jobbe tettere
sammen. Kommentarer, forslag til stoff, ros og
kritikk kan sendes til usf@sjakk.no. God lesing!
--------------------------------------------------------------TURNERINGER
Vi er inne i en hektisk sesong akkurat nå, med
- NM Ungdomslag i Alta 27/2-1/3
- NM Skolelag i Moss 17-19/4,
i tillegg til de nylig avviklede NM for Jenter og
Nordisk på Færøyene, begge i februar.
Ser vi fremover så er NM Ungdom i Bergen 1315/11 fastlagt.
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_____________________________________
NY AVTALE
USF og Sjakkbutikken.no har oppdatert
avtalen om rabatter for USFs klubber og
kretser: ved kjøp av sjakkmateriell for over kr
2.000,- vil klubber og kretser innrømmes 10%
rabatt. Det vil også bli annonsert gunstige
spesialtilbud på sjakk.no med jevne
mellomrom. Kontakt Sjakkbutikken.no for
ytterligere detaljer.
_____________________________________
FRISTER
- Iris minner om fristen for obligatoriske
årsrapporter fra lokallagene. Disse skal
leveres fortrinnsvis i Hypersys, innen 15/4. En
egen mail fra Iris gir ytterligere detaljer. Det
er bare å kontakte henne for de som trenger
bistand.
- Det er snart vår, og da nærmer det seg
Årsmøtetid igjen . Innkalling til årsmøte 26/4
og Tillitsmannsmøte 25/4, er sendt ut, og
forslag til behandling må være USF i hende
senest 26. februar, altså torsdag denne uken.
Årsmøtepapirene sendes ut fra Sjakkkontoret
25. mars.
_____________________________________
REGLEMENTSENDRINGER NM Ungdom
USF-styret vil på bakgrunn av innkommet
forslag fremme et forslag til årsmøtet i april
om innføring av 8-årsklasse under NM for
Ungdom
____________________________________

USF trenger arrangører for
- NM 2016 (Jenter, Ungdomslag, Skolelag,
Ungdom)
PROSJEKT
- Nordisk Mesterskap i Norge i 2016: For jenter Det arbeides for tiden med et mulig prosjekt
og for Skolelag
for Sjakk i Skolen. Forberedelsene til et viktig
møte på Stortinget i slutten av mars pågår for
Ta kontakt med USF ved turneringssjef
fullt.
Johannes Kvisla eller direkte til usf@sjakk.no
hvis dere kan tenke dere å stå som arrangører! _____________________________________
--------------------------------------------------------------ARRANGEMENTER
Vi minner om Felles Tillitsmannsseminar NSFUSF 13-14/3 i Oslo. Se www.sjakk.no for
program og påmelding.
_____________________________________K
KURS
Det avholdes et kurs for USF -tillitsvalgte i Oslo
6-7/3. Detaljer finnes på www.sjakk.no.

TILLITSVALGT
Leif Bjornes (56)
- Mangeårig tillitsvalgt i Kr.Sand SK
og Kr.sand SKU siden midt på 70tallet
- Medarrangør NM Ungdom 1993 og 2012, og
NM for Jenter 1990 og 2010
Råd til Norsk Sjakk: - Sats på bredden!

