Sendt: torsdag 12. mars 2020 15:25
Emne: Coronaviruset og sjakkaktivitet - nye innstramninger
Hei alle klubbledere, kretsledere og lokallagsledere i NSF og USF!
Det er Coronatider, og også sjakken blir berørt.
I går ble det lagt ut melding på www.sjakk.no om hvordan man bør håndtere situasjonen per i dag.
Helsedirektoratet har i dag lagt ut nye og strengere tiltak, og bl.a. besluttet forbud mot og stenging
av:
•
•
•

•
•
•
•

Kulturarrangementer
Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår
servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende
kan holde minst 1 meters avstand.
Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub
og uteliv.
Treningssentre
Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering,
hulltaking(piercing) og liknende
Svømmehaller, badeland og liknende

Dette berører som vi ser også sjakkens aktiviteter.
Vi har konkret fått melding om en god del avlysninger og utsettelser, ikke minst på helt lokalt nivå for
klubber og lokallagenes egne aktiviteter.
Til informasjon så har videre følgende NSF/USF-turneringer blitt avlyst eller utsatt ila de siste dagene:
•
•

NM for Skolelag, Molde, 17-19/4: Utsatt til høsten (dato følger)
Nordisk for Jenter og Landslagssamling USF, Bergen 24-26/4: Nordisk utsatt til høsten; LLS
avlyst

NSF er også i tett dialog med andre arrangører, bl.a. for
•
•
•
•
•

Fagernes Chess International, 5-12/4,
NM for Synshemmede, Hurdalssjøen 30.4-3.5,
ChessParty Sandefjord 22-24/5 der bl.a. NM for Klubblag skal spilles (ChessParty blir
sannsynligvis utsatt til høsten),
Landsturneringen og
flere andre

Vi vil gi informasjon om disse turneringene og annet relevant coronastoff på sjakk.no og via
terminlistene.
•
•

For NGP-turneringer vil Liv Mette fortløpende oppdatere terminlisten ifht den informasjon
Sjakkontoret mottar.
For andre turneringer enn BGP vil Marianne Møllerup fortløpende oppdatere terminlisten
ifht den informasjon Sjakkontoret mottar

•

For Barnes Grand Prix vil Hans Inge Kongevold sørge for at det står AVLYST foran
turneringsnavn på relevante turneringer.

Vi minner om at man kan ringe Sjakkontoret v/Liv Mette dersom det er noe man vil spørre om ifbm
Corona-situasjonen.
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