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SJAKK I SKOLEN-HØRING PÅ STORTINGET 

Mandag 23/3 er alle stortings-

representanter invitert til å diskutere ideen 

om et forskningsprosjekt om effektene av 

å bruke sjakk i undervisningen i 

grunnskolen i Norge. Arrangementet åpnes 

av Kunnskapsminister Torbjørn Røe 

Isaksen, og på programmet står bl.a. 

innlegg av Garry Kasparov og Malcolm 

Pein, UK. Det hele avsluttes med en 

simultanoppvisning i Vandrehallen, der 

Magnus Carlsen spiller mot representanter 

for partiene. Disse har hver sin norsk 

skolesjakkspiller som medhjelpere.  

En referansegruppe bestående av Espen 

Andersen, Odd Birkestrand, Øystein 

Brekke, Geir Brobakken, Christian 

Grundekjøn, Torbjørn R Hansen, Jone Harr, 

Roar Nærheim og Sheila Barth Sahl har 

bistått USF og NSF i forberedelsene. 

Når stortingsmøtet er vel over vil arbeidet 

med å sjøsette forskningsprosjektet 

fortsetter for fullt ut over våren. 

---------------------------------------------------------------

TURNERINGER 

Helgen 20-22/3 arrangerer mange kretser KM 

for skolelag.  

Deretter følger NM Skolelag i Moss 17-19/4. 

 

Nordisk for Jenter er nå berammet til Kolding, 

Danmark, 30/4-3/5. 6 norske jenter vil delta. 

Eirik Næss blir reiseleder. 

 

Kragerø SKU har fått tildelt NM for barne- og 

ungdomsklubblag 2016, 26-28. februar. 

 

Ungdomsavdelingene til Bergens, Sotra, Askøy, 

Søråshøgda og Hordvik har fått tildelt NM for 

skolelag 2016, som planlegges arrangert 15-

17/4 eller 22-24/4.  

 

USF trenger fortsatt arrangører for  

- NM 2016 (Jenter, Ungdom) 

- Nordisk Mesterskap i Norge i 2016: For jenter 

og for Skolelag 

 

Ta kontakt med USF ved turneringssjef 

Johannes Kvisla eller direkte til usf@sjakk.no 

hvis dere kan tenke dere å stå som arrangører! 

-------------------------------------------------------------

--ARRANGEMENTER OG MØTER 

Felles tillitsmannsmøte NSF-USF berammet til 

13-15/3 ble avlyst pga lav påmelding. Det 

evalueres nå hvordan norsk sjakk kan sikre 

gode arenaer hvor viktige spørsmål kan 

drøftes på en god måte.  

USFs årsmøtehelg 25-26/4 nærmer seg og 

årsmøtepapirer til 26/4 og program for 

ledertreff 25/4 planlegges sendt ut fra 

Sjakkontoret onsdag 25/3. 

 

_____________________________________

KURS 
Det nye kurset for USF-tillitsvalgte 6-7/3 ble avlyst 

pga lav påmelding.   

Det arrangeres kretsdommerkurs på Lillehammer 

lørdag 21. mars (med god påmelding) og i Bergen 

søndag 12. april, begge steder med Hans O. Lahlum 

som kursleder. 

_____________________________________ 

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.  

_____________________________________ 

ORDNING OG REDA 
Sjakkontoret holder i mange prosesser, og ikke alle 

flyter alltid like smertefritt. Nå har kontoret tatt tak 

i to nye områder der det trengs en forbedring: 

«Terminliste-arbeidet» og «Oppdatering av 

Sjakkens Regelverk på nettsider og ellers». Det er 

innført faste månedlige møter for å overvåke 

nivåhevingen. Så nå er det lov å håpe… 

_____________________________________ 

 

TILLITSVALGT 

Ramona Grotle (20) 

- Har vært leder i Sotra 

SKU siden klubben startet 

opp igjen for litt mer enn 

et år siden. Klubben har nå cirka 20 

medlemmer. 

- Sotra med Ramona i spissen arrangerer 

to BGP-turneringer i året, den siste forrige 

søndag. Den samlet 54 deltagere. 

- Råd til norsk sjakk:  

- La barna få være med og bestemme! 
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