Bring sjakk-stafetten til OL i Tromsø
Sjakklubbene setter fokus på verdens største sjakkturnering i
august 2014 og Norges Sjakkforbunds 100-årsjubileum 20. juli
2014. Dette er en unik mulighet til å profilere sjakklubben,
hundreårsjubileet og OL i nærmiljøet!
Norges Sjakkforbund inviterer alle klubber og kretser til å delta i sjakkstafetten som
skal bringe et sjakkbrett fra NM i hurtigsjakk i Fredrikstad første helgen i januar til
åpningen av sjakk-OL i Tromsø 1. august 2014.
Hvorfor. Målet er å feire norsk sjakk og 100-årsjubileumet til Norges Sjakkforbund
samtidig som vi skaper lokal og nasjonal blest om sjakken fram mot verdens største
sjakkturnering i Tromsø 1. til 14. august 2014.
Hvordan. Stafetten symboliseres ved et sjakkbrett som går fra arrangement til
arrangement.
Hvor. Klubbene som deltar, gjennomfører et arrangement som skaper interesse for
sjakk via lokale og nasjonale medier.
Hva. Arrangementene kan være turneringer i langsjakk, hurtigsjakk, lynsjakk,
tidshandikapp, simultan, lagsjakk, Grand Prix-turneringer, Eliteserie-runder, lag-NM,
skole- og barnesjakkturneringer eller annet.
Når. Klubbene bestemmer selv rammer og tidspunkt for arrangementet, enten ved å
knytte stafetten opp til et allerede terminfestet arrangement eller ved å legge opp til et
nytt arrangement. Stafetten koordineres av Norges sjakkforbund ved sjakkontoret.
Finansiering. Forbundet dekker dokumenterte ekstrautgifter opptil 10 000 kroner
som måtte påløpe i form av annonser, premier, servering, leie, underholdning og
lignende. Sparebankstiftelsen Dnb sponser stafetten.
Markedsføring. Stafetten vil bli fulgt opp av riks- og distriktsmedier. Klubbene
oppfordres også til å sørge for oppmerksomhet rundt arrangementene i form av
omtale i lokale medier. Opplegget er en unik mulighet for klubbene å skape
oppmerksomhet om sjakken generelt og klubben spesielt. Det vil bli premier til de
beste nyhetsinnslagene fra stafetten. Søk PR-råd hos Oddvar Aasen på 952 85 986
eller oddvar-a@online.no
Påmelding. Til Norges sjakkforbund v/Liv Mette Harboe.
Vi oppfordrer klubbene til å søke god tid.

Påmeldingsskjema OL-stafetten 2014
Klubb:_______________________________________________________

Kontaktpersoner med mailadresse:
___________________________________________________________
Arrangement:

Dato med alternativer:

Forventede utgifter:

PR-opplegg:

