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GODE NYHETER FRA KRETSMESTERSKAPENE 

Årets individuelle kretsmesterskap for ungdom er nå 

stort sett arrangert for i høst, men Hedmark og 

Hordaland spilles kommende helg.  

Gledelige data: med 505 spillere og påmeldte så 

langt er økningen allerede på 20 % fra 2016. 8 

kretser arrangerer mesterskap i år, mot 7 i fjor. Alle 

de 5 som har avholdt KM i år har økning fra i fjor, på 

samlet 33 %. Oslomesterskapet hadde med 188 

spillere (+ 39 % mot 2016) sitt største deltakertall 

siden 2002 – kretsen hadde ikke tall for før det. Stor 

takk til turneringsledere Håkon, Carsten, Torstein, 

Hans Inge, Torbjørn, Geir, Odd-Helge og Johs, og alle 

deres gode hjelpere!  

Så håper vi alle kretser arrangerer KM neste år, både 

for skolelag i mars og individuelt neste høst. 

Anbefalte datoer finnes i terminlisten på sjakk.no. 

___________________________________ 

ANDRE TURNERINGER 

Vi gratulerer Søråshøgda og Langås skoler, med 

lagledere Ole Valaker og Anniken Vestby, som tok 

hver sin gullmedalje under Nordisk for Skolelag på 

Island i september. Vi sier også vel blåst til alle 

norske spillere og ledere under EM og VM for 

Ungdom i Romania og Uruguay i september.  

Takk også til Smeaheia og Sandved som arrangerte 

NM for Ungdomslag i Sandnes i september, med 160 

deltakere.  

Så nærmer NM for Ungdom seg – det arrangeres i år 

i Kristiansand helgen 10-12/11. Meld dere på! 

Internasjonalt skal vi følge med på Norges 4 spillere i 

VM for Junior i Italia i november: Aryan Tari, Johan 

Salomon, Johan Sebastian Christiansen og Ingrid 

Greibrokk. Lykke til!  

Norge skal også spille Kadettlandskamp over 10 bord 

mot Sverige i Karlstad, Sverige, helgen 9-10/12. 

Uttaket pågår og vil bli offentliggjort med det første. 

Søknadsfrist for NM for jenter 2019 er 1. januar 

2018. Interesserte kan sende søknad til usf@sjakk.no     

___________________________________ 

ARRANGEMENTER, KURS OG MØTER 

USF hadde styremøte under NM for Ungdomslag i 

Sandnes i september. Vi nevner at USF i høst 

utbetaler ca 1 mill kr i støtte fra LNU til sjakklagene i 

USF. Pass på at din klubb søker om midler. Frist for å 

søke til 2. tildeling er 5.11.17. Styret vedtok også 

regler for offentliggjørelse i disiplinærsaker. Dette 

regelverket vil bli publisert med det første. Et forslag 

om felles dato for å søke alle USFs NM falt – 

någjeldende regler gjelder altså fortsatt. 

Under NM for Ungdom arrangerer USF den årlige 

Tillitsmannskonferansen – søndag 12.11 kl 9:30-12. 

Se egen invitasjon med program som sendes ut med 

det første.  

NYTT FRA SJAKKONTORET 

NSF og USF har startet opp et prosjekt for å vurdere 

nytt medlemssystem. Utgangspunktet er at NSF må 

bytte, da det nåværende er utdatert og for sårbart. 

Det er dessuten ønskelig å ha ett felles system for 

NSF og USF, hvis mulig.  

Arbeidet med kravspesifikasjon pågår nå. Vi vil 

orientere løpende etter hvert som ting skjer.  

___________________________________ 

SKOLESJAKKEN  

Prosjektet er nå godt i gang i de 6 nye fylkene 

Trøndelag, Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland. 

Til nyttår vil skolene i Oslo og Akershus bli invitert 

med, og da er hele landet med i SkoleSjakken. Det 

skal nå avholdes møter med kretsene i Oslo og 

Akershus for å forberede prosjektet.  

I mai 2018 blir det så en landsfinale for prosjektet i 

Oslo – invitasjon følger  

___________________________________ 

FRIFOND 

Magne Pedersen på Sjakkontoret minner om fristen 

for søknad om prosjektmidler fra Frifond, 2.tildeling: 

- Fristen er første søndag i november, søndag 

5.11.2017. Lykke til! 

___________________________________ 

USF-AKADEMIET 

USFs nye store initiativ for unge tillitsvalgte ble lasert 

denne uken. Se egen mail og oppslag på sjakk.no. 

Søknadsfrist er 6.11.17. 

____________________________________ 

TILLITSVALGT 

Eyvind Larre (45) 

Aktuell:  

Styremedlem i USF 

Leder av Jenteutvalget 

Styremedlem i Oslo 

Schakselskap Ungdom 

(OSSU) 

Eyvind sier: 

- Jeg representerer den delen av befolkningen som 

oppdaget sjakken da Magnus ble verdensmester i 

2013, og jeg har fortsatt ikke gitt opp håpet om å bli 

en habil klubbspiller. Men jeg har de siste årene 

primært fulgt sjakkens indre liv som sjåfør og tilskuer 

til min datter som har blitt en aktiv sjakkspiller 

Eyvinds råd til norsk sjakk:  

- Sjakken trenger sårt flere jenter og kvinner i miljøet. 

Mitt råd er å øke fokuset på hvordan vi kan tiltrekke 

og beholde jenter i miljøet!  
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