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Løperseddelen er tilbake! Styret i Ungdommens Sjakkforbund har bestemt seg for å
blåse liv i «Løperseddelen», som er et informasjonsskriv som tidligere er blitt sendt ut til
USF sine medlemmer. Informasjonsskrivet
sendes per e-post til ledere og kasserere i
klubbene, og legges ut på vår hjemmeside
Sjakktuelt og USF sin Facebook side.
I utgangspunktet er den ment å komme ut
hver annen til tredje måned eller etter behov.
Dersom det er stoff dere ønsker skal nevnes i
skrivet vennligst ta kontakt med Iris eller Dag
på Sjakkontoret.

Dag Danielsen
Generalsekretær
Sterk norsk innsats i EM for ungdom
Vi gratulerer Aryan Tari med en meget sterk
prestasjon i form av bronsemedalje (7poeng)
i EM for ungdom klasse åpen 14 år. Han
følger dermed i Magnus Carlsen sine fotspor
i et meget eksklusivt selskap og er den andre
nordmannen som har klart å ta medalje i EM
eller VM for ungdom gjennom tidene.
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Flere gode prestasjoner i det sterke selskapet
ble levert: Johan-Sebastian Christiansen ble
nummer 12 (6 poeng) i åpen klasse 16 år,
Johann Salomon ble nummer 15 (5.5 poeng) i
klasse åpen 16 år og Sebastian Mihailov ble
nummer 19 (6 poeng) i klasse åpen 14 år.
Nivået i turneringen var meget høyt og mange
norske spillere leverte mange sterke partier og
høstet nyttig erfaring, inspirasjon og lærdom.
Du må være medlem for å delta – du støtter barne- og ungdomssjakken (og derigjennom deg selv) gjennom medlemskap
Norsk barne- og ungdomssjakk er avhengig
av et sterkt USF med flest mulig medlemmer
for å kunne holde et høyt aktivitetsnivå. BGPturneringer, Frifond, utgivelse av «Førsteraden», NMU, NM for jenter, NM for skolelag,
nordiske mesterskap og norsk deltakelse i
internasjonale turneringer – disse og andre
tiltak innen norsk sjakk for unge finner sted
blant annet fordi de støttes økonomisk og
organisatorisk av Ungdommens Sjakkforbund.
USF kan bidra fordi vi mottar støtte fra det
offentlige. Desto flere medlemmer og klubber
vi har, desto bedre økonomisk støtte får vi og
desto bedre tilbud kan vi gi til dere og klubbene. Det er derfor særdeles viktig at vi alle
bidrar til å skaffe flest mulig medlemmer.
Derfor er det også krav om at du må være

medlem av USF for å delta i våre arrangementer.
Sjekk at medlemskapet ditt er i orden!
Hypersys
Styret i USF oppfordrer alle lokallag til å ta i
bruk Hypersys, for de som trenger teknisk
hjelp/support for å komme i gang kan ta kontakt med Iris eller Nestleder Carsten Beer
Jacobsen +47 48191897
Meld deg på NM for ungdom i Hamar, 15.17. november
I ovennevnte tidsrom arrangeres NMU på
Rica Hotel. Melder du deg på innen
5.november koster det kun 350,- kroner å
delta. Dette blir et flott arrangement du ikke
bør gå glipp av. Benytt anledningen til å møte og å skaffe nye venner i det norske sjakkmiljøet.
VM for ungdom i Al Ain, De forente Arabiske Emirater 17.-29.desember
Det er 20 norske ungdommer som i skrivende
stund har bestemt seg for å tilbringe julehelgen i Al Ain. Grunnen er at de ønsker å delta i
VM for ungdom i Al Ain. Det blir spennende
å se om Norge klarer å hevde seg i denne
knallharde turneringen. Uansett vil det bli en
lærerik og spennende opplevelse for deltakerne. Vi ønsker den norske delegasjonen lykke
til!
Søk frifondmidler – søknadsfrist for andre
tildeling er 3.november
Klubbene som ble tildelt frifondmidler i første tildeling har nå fått pengene på konto. Husk
at søknadsfristen for andre tildeling er
3.november.
Neste styremøte i USF er berammet til
torsdag 14/11
Gi beskjed til sjakkontoret eller et medlem av
styret dersom det er noe du ønsker behandlet
på det førstkommende styremøtet i USF.
USF på Facebook
USF har tatt i bruk Facebook for bedre å kunne kommunisere med medlemmene. «Lik»
gjerne USF på Facebook. Søk etter Ungdommens Sjakkforbund
www.sjakk.no
Det jobbes med å overføre data fra gammel til
ny hjemmeside sammen med NSF. USF vil
bli enda mer aktiv på hjemmesiden så fort
arbeidet med dette er fullført!

