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USFS 40. ÅRSMØTE 

Dette møtet avholdes på Scandic Holmenkollen Park 

i Oslo, søndag 30. april kl 10:30 i forbindelse med 

NM for skolelag. Møt frem og være med på å 

utforme USFs vei videre! 

_____________________________________ 

TURNERINGER OG UTTAK 

Alle arrangementer i 2017 er nå terminfestet og 

finnes på terminlista. Det er nå på tide å tenke på 

om man vil søke om noen arrangementer i 2018.  

Det er snakk om: 

- NM for jenter 2018 (normal frist 1/1, nå: 1/4) 

- NM for ungdomslag 2018 (frist 1. april) 

- NM for skolelag 2018 (norm. frist 1/3, nå: 1/4) 

- NM for ungdom 2018 (frist 1. oktober) 

____________________________________ 

FRIFONDSSTØTTE 

Husk at dere må bruke opp Frifondsmidlene dere 

mottok i fjor innen 30. juni i år. Den første Frifond-

tildelingen i 2017 vil bli gjort i månedsskiftet 

august/september. 

____________________________________ 

MOMSKOMPENSASJON 2017 

Nytt i år er at alle som skal få momskompensasjon i 

2017 må være registrert i Frivillighetsregisteret. Har 

dere tenkt å søke momskompensasjon i 2017, men 

fortsatt ikke har organisasjonsnummer, er det på 

tide å få det på plass – det er fortsatt tid til dette! 

____________________________________ 

SEND INN ÅRSRAPPORTER! 

Takk til dere som har levert årsrapport! Men USF 

mangler fortsatt noen årsrapporter. Når årsmøtene 

er gjennomført, sendes årsrapportene inn gjennom 

Hypersys. Har dere spørsmål, kontakt Ramya. Merk 

at styret for 2016 må signere årsrapporten i 

Hypersys før dere oppdaterer styret for 2017 i 

Hypersys – hvis ikke får ikke 2016-styret signert 

årsrapporten!  

______________________________________ 

NYTT MEDLEMSTILBUD: SAS SPORTSREISER 

Som medlem av Ungdommens Sjakkforbund kan du 

nå reise til sportspriser med SAS. Det er store 

fordeler med å reise med sportspriser med SAS: 

- Lave priser 

- Endre navn kostnadsfritt inntil én time før avreise 

- Gratis avbestille reiser inntil én dag før avreise 

- Kan avbestilles senere dersom arr. er avlyst. 

Les mer dette på sjakk.no 

_____________________________________ 

BIMEDLEMMER I LOKALLAG  

Når medlemmer ønsker å bli bimedlemmer i deres 

lokallag, er det viktig at disse ikke registreres i 

Hypersys i deres lokallag. Det finnes ikke en egen 

kategori for «bimedlemmer» i Hypersys, og dersom 

dere legger disse inn i systemet, vil dere da bli 

fakturert for forbundskontingenten. 

MEDLEMSTILBUD 
Vi minner om at vi har medlemsavtaler med flere 
bedrifter som kan gi våre medlemmer ekstra gode 
priser hos disse:  

▪ Sjakk1  
▪ Sjakkbutikken  
▪ Codan forsikring  
▪ Scandic Hotels 

____________________________________ 

REGISTRER MEDLEMMER I HYPERSYS! 
Nå kommer snart første utgave av Førsteraden.  
De som blir registrert på hypersys i løpet av uke 11, 
vil motta Førsteraden i posten. 
 

FEIL NAVN I TURNERINGSSERVICE 
Flere melder til oss at det står feil navn i 
resultatlister på TurneringsService. Dette har ingen 
praktisk betydning, men må eventuelt meldes 
direkte til den enkelte arrangør. 
____________________________________ 

SKOLESJAKKEN  
Prosjektet er nå lansert i Vestfold, Telemark, Aust-
Agder, Vest-Agder og Møre- og Romsdal. Kurs er 
gjennomført i hele januar med høy deltakelse.  

Tidligere denne måneden ble det klart at prosjektet 
mottar kr 715.000,- i statsstøtte for 2017. Følg 
ellers med på Skolesjakken via hjemmesiden og på 
Facebook. 
____________________________________ 

TILLITSVALGT 
Helmer Nilsen (69) Konnerud SKU 

▪ Skolesjakk-instruktør siden 1970 
▪ Lagleder for mange lag til NM  

skolelag på 70-80 tallet 
▪ Instuktør i ungdoms- 

gruppa siden 1966 
▪ Var med på stiftelsen av  

Konnerud sjakk-klubb i 1961 
▪ En av 2 medlemmer som har  

vært aktiv i alle år siden  
starten og æresmedlem 

▪ Leder av Konnerud  
SKU i en årrekke 

▪ Styremedlem i Buskerud sjakkrets ungdom. 
▪ Skal være med i sin 17. Landsturnering i 2017. 

Var med første gang i 1971, planlegger å ta 
med en gruppe ungdommer i år 

▪ Har alltid hatt hjerte i ungdomsarbeidet 

Råd til norsk sjakk:  
– Ta et krafttak for sjakken nå. Det gjelder å kjenne 
sin besøkelsestid! Vi merker Magnus-effekten, men 
vi har konkurranse fra andre idretter og aktiviteter. 
Så vi må alle vise ungdommer og andre voksne 
veien til våre klubber, og ønske dem velkommen – 
ikke være redd for konkurranse. Alle voksne som 
ønsker å være med på å utvikle sjakkspillere i 
nærområdet, har nå sjansen til å hjelpe til for å 
utvikle interessen fra skolene og inn i de klubbene 
vi har, eller starte klubber på nye steder. 
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