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USF-akademiet!
Om opplegget

Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til
helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første
helg: se vedlegg.

Bakgrunn

Programmet er lagt for årene 2017 og 2018, mens
programmet i 2019 vil bli fastlagt senere, i samarbeid med
kandidatene.

Sjakk er mangfoldig, og selv om alle som engasjerer seg er
opptatt av selve spillet, vil heldigvis mange også finne glede
i å være med på å legge til rette for at sjakkturneringer,
trening, klubbkvelder og andre aktiviteter blir best mulig.

Programmet tar sikte på å kvalifisere kandidatene særlig
på fem områder:
• Som turneringsarrangører
• Som sjakkdommere
• Som sjakktrenere
• Som styremedlemmer
• Generelt god innsikt i sjakk-Norge
og sjakk-verden for øvrig

USF-akademiet er et tilbud til de som vil skolere seg og
lære «faget». På veien skal kandidatene (de som er med i
USF-akademi-kullet) få være med på mye moro, og bli en
del av en fin gjeng med unge entusiaster.

Programmet er kostnadsfritt for deltakerne, ved at USF
dekker reise til/fra samlingene, samt overnatting med
full diett under samlingene. Det må dog påregnes en
egenandel ved reiser til utlandet.

Styret i Ungdommens Sjakkforbund ønsker å gi et flott
tilbud til nye unge tillitsvalgte, som forhåpentlig så vil gjøre
en innsats for klubben sin, for USF og for norsk sjakk
generelt i årene som kommer.

USF-akademiet

Programmet for de fem første samlingene:
Samling 1

Fredag 24-søndag
26/11 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

Bli kjent; forventninger
Kurs i Styrearbeid
Kurs i Turneringsservice
Arrangere ulike turneringer
Berger
Monrad/Sveitser
Lag-Turnering
Uformell Sjakkturnering

Sted:
På Sjakkontoret og hos Oslo Schakselskap

Samling 2

Februar 2018

•
•

Kretsdommerkurs
Besøke NGP-turnering; delta i arrangørstaben

Sted fastlegges senere

Samling 3

Mai 2018

•
•
•

Besøke Norway Chess, Stavanger
Lære om å arrangere større turneringer
FIDE-trenerkurs

Samling 4

September 2018

•
•

Besøke Sjakk-OL, Batumi, Georgia
Lære om FIDE og internasjonal sjakk

Samling 5

November 2018

•

Besøke NM for Ungdom 2018 (arrangementet er ikke tildelt enda;
sted bestemmes derfor senere)
Delta på USFs årlige Tillitsmannskonferanse under NM Ungdom
Delta på styremøte USF, under NM for Ungdom

•
•

Samling 6-8

2019

Program fastlegges senere

Detaljert program første helg:
Fredag 24/11
Innen kl 19 Oslo
Kl 20:00
Sjakkontoret
Kl 21:15
Spisested
Lørdag 25/11
Kl 09:00
Sjakkontoret
Kl 12:30
Kl 13:30
Kl 14:30
Kl 15:00
Kl 18:00
Kl 20:30

Ankomst Oslo
Samling – bli kjent-aktivitet
Felles måltid

Kurs i Styrearbeid, i samarbeid med Landsforeningen
for Norske Ungdoms-organisasjoner (LNU)
Lunsj
Samtale om forventninger og synspunkter på program mm
Reise Sjakkontoret-OSS
Oslo Schakselskap Kurs i Turneringsservice
Sjakkturnering, med rotasjon ansvar for å arrangere
og føre TS (Berger, Monrad/Sveitser/Lag-)
Spisested
Felles måltid

Alle
Alle

LNU-person

Alle
Ekspert
Alle

Søndag 26/11
Hjemreise
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Søknadsprosess
Andre aktiviteter

Kandidatene skal skrive en avsluttende særoppgave
våren 2019. Det vil dreie seg om et utvalgt tema av
viktighet for USF og for norsk sjakk, der kandidatene
skal analysere den aktuelle problemstillingen og
foreslå løsninger. 2 kandidater kan levere felles
besvarelse.
Det vil bli utdelt deltakerbevis til Akademikandidatene under siste samling etter sommeren
2019.

Søknadsfristen er satt til mandag 6. november 2017.
Søknader sendes til usf@sjakk.no.

Programledelse

Elise Forså, Tromsø SKU,
nestleder i styret i USF
telefon: 954 58 085, elise.forsaa@gmail.com

USFs intensjon er så å starte opp et nytt kull
senhøsten 2019.

Joachim B Nilsen, Bergens SKU,
kasserer i styret i USF
telefon: 908 13 014, JoachimBNilsen@hotmail.com

Opptakskrav

Geir Nesheim, generalsekretær USF
telefon 482 22 572; usf@sjakk.no

Kandidaten må være født i perioden 1993-2002
Kandidaten må være medlem av et USF Lokallag.
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Vedlagt finnes skjema for å søke om opptak på USFakademiets første kull 2017-19, samt en veiledning for
de som søker.

Spørsmål kan rettes til alle i programledelsen.
www.sjakk.no/usf
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Søknadsskjema

Søknad om opptak på
USF-akademiet 2017-2019		
Navn
Født

USF-lag

Adresse
Telefon

E-post

Kort om
sjakkerfaring

Kort om erfaring
som tillitsvalgt

Begrunnelse
for å søke
(se veiledning for
tips og råd

Dato og
underskrift
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Veiledning for å søke om
opptak til USF-akademiet
I anledning oppstarten av USF-akademiet ønsker
USF søknader fra potensielle kandidater for å
avgjøre hvem som får plassene i dette eksklusive
programmet.
Nedenfor følger noen tips og hint til hvordan
strukturen på en slik søknad skal være, og hva den
gjerne kan inneholde.
Det viktigste er at du får frem hvorfor nettopp du skal
være blant kandidatene – det mest sentrale er at du
forklarer din egen motivasjon bak søknaden.
Dette høres kanskje banalt ut, men det er viktig for
USF at dette ikke blir å regne som en påmelding til
hvilken som helst turnering. USF-akademiet er et

5

attraktivt, men forpliktende program som skal tilføre
kandidatene mye moro og kompetanse – men som
også vil kreve en innsats.
Det er supert om du har relevant erfaring fra din lokale
klubb, men hvis ikke må du gjerne fokusere ekstra
på personligheten din - eksempler er et smittende
humør og stå-på-vilje. Sjakkmiljøet består tross alt
av mennesker, og man kommer langt med smittende
humør og omgjengelighet – kompetansen får du via
USF-Akademiet!
Hvis du står fast, tenk gjerne over følgende spørsmål:
«Hvorfor burde jeg være med på dette?», «Hvorfor
har jeg lyst?», «Passer jeg til dette?» - svar på slike
spørsmål får nok fart på søknaden!
Lykke til!

www.sjakk.no/usf

