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TURNERINGER 

NM-arrangementer som NSF tildeler  

i 2016/2017 er følgende:  

- NM i hurtigsjakk for seniorer ‘16, desember (Oslo) 

- Åpent NM i lyn og hurtig ‘17, januar (Sandefjord) 

- Det åpne NM ‘17, april (Fagernes) 

- Landsturneringen ‘17, juni/juli (Stavanger) 

- NM for klubblag ‘17, oktober (Kristiansund) 

- NM i hurtigsjakk for seniorer ’17 (søker arr.) 

Arrangementer i 2018 og søknadsfrister: 

- Åpent NM i lyn og hurtig ’18 (frist: 1/5-17) 

- Det åpne NM ’18 (frist: 1/5-17) 

- Landsturneringen ’18 (Moss) 

- NM for klubblag ’18 (frist: 1/5-17) 

Landsturneringen 2017 spilles i Stavanger 30. juni til 

8. juli, med kongress søndag 2. juli 

__________________________________ 

 

KURS OG SEMINARER 

Det ble avholdt kretsdommerkurs i Moss i slutten av 

september, og nytt kretsdommerkurs arrangeres i 

Oslo 27. november. Påmelding og informasjon om 

dette ligger på terminlista på sjakk.no  

____________________________________ 

KVINNER I NORSK SJAKK 

Sentralstyret har oppnevnt et kvinnerekrutterings-

utvalg. Utvalget består av Vibeke Ekeland Grønn 

(leder), Ellen Øen Carlsen, Vilde Bjerke og Steinar 

Leite. 

Kvinnerekrutteringsutvalget skal innhente data om 

kvinner og sjakk i Norge og verden for å prøve å 

finne noen svar på hvorfor kvinner/jenter begynner 

å spille sjakk, hvorfor de eventuelt vegrer seg for å 

begynne med sjakk og hva som får dem til å fortsette 

eller å slutte å spille sjakk.  

Med utgangspunkt i de innhentede dataene (i form 

av statistikk, forskningsrapporter og spørre-

undersøkelser/intervjuer) skal utvalget utarbeide en 

rapport og komme med forslag til tiltak for å øke 

rekrutteringen av jenter og kvinner til sjakken i 

Norge og for å holde på de som allerede er en del av 

sjakkmiljøet. 

__________________________________ 

SAMARBEID MED OLYMPIATOPPEN 

NSF har nå inngått samarbeid med Olympiatoppen 

og sjakk er med som såkalt utviklingsidrett. Dette 

betyr at 25 utøvere, trenere og ledere blir med på 

seminarer og treninger i regi av Olympiatoppen. Mer 

om dette på sjakk.no  

____________________________________ 

MEDLEMSTALL 

I NSF ser medlemstallene omtrent like ut som i 2015. 

Dette er publisert på sjakk.no  

I november og desember kjører NSF samme 

medlemskampanje som under VM i 2014: Alle nye 

medlemmer som ønsker å melde seg inn i 2017, vil 

få november og desember 2016 «på kjøpet». Vi 

kommer med mer informasjon om dette på sjakk.no 

i løpet av inneværende uke.   

ARRANGEMENTER I KLUBBER IFBM SJAKK-VM 

Mange klubber og lokallag har meldt inn at de skal 

gjøre noe spesielt i lokalmiljøet i forbindelse med 

sjakk-VM. Det dere har meldt inn til oss har vi lagt 

ut i en oversikt på sjakk.no  

____________________________________ 

OBLIGATORISK FIDE-REGISTRERING/-RATING AV 

NORSKE TURNERINGER 

Alle norske turneringer som rates skal også 

registreres og rates hos FIDE. Forutsetningen er at 

turneringen tilfredsstiller FIDEs krav.  

Hvis dere er usikre, ta kontakt med NSF v/Liv Mette 

____________________________________ 

MEDLEMSTILBUD 
Norges Sjakkforbund og Ungdommens 
Sjakkforbund har medlemsavtaler med flere 
bedrifter.  

Avtalen gir fordelaktige priser hos disse bedriftene. 
Les mer om medlemsfordelene vi har med 
Sjakk1.no, Codan Forsikring, Sjakkbutikken og 
Scandic Hotels. 

____________________________________ 

NY TOPPSJAKKSTRUKTUR 

Det er blitt besluttet av NSFs sentralstyret at 

prøveordningen fra 1.1.2015 til 31.12.2016 med 

toppsjakksjef ikke videreføres. I stedet kommer det 

på plass et toppsjakkutvalg og to uttaksutvalg som 

er frivillig i alle ledd. Mer om strukturen finnes på 

sjakk.no 

____________________________________ 

SKOLESJAKKEN  

Prosjektet er nå lansert i Hordaland, Nordland, 

Troms og Finnmark, og kurs er gjennomført. 

Totalt har vel 100 nye skoler i disse fylkene blitt 

med i prosjektet i skoleåret 2016/17. Se 

kursoversikt på skolesjakken.no. Følg ellers med på 

Skolesjakken via hjemmesiden og på Facebook. 

____________________________________ 

TILLITSVALGT 

Ellen Øen Carlsen (27), OSS 

Aktuell: Nyvalgt styremedlem i 

Norges Sjakkforbund, medlem i 

kvinnerekrutteringsutvalget og 

uttakskomitéen for kvinneklassen 

- Nestleder USF 2011-12 

- Styremedlem i USF fra 2009-12 

- Medlem i USFs Jenteutvalg 

- Styremedlem i Chess Olympiad 

Tromsø 2014 fra 2011-2013 

- Nordisk mester for jenter u20 i 2007 

 

Råd til norsk sjakk:  

- Få jenter/kvinner med i klubbene! Alle får glede 

av at sjakk er tilgjengelig for, og spilles av, mer enn 

50 % av befolknigen 
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