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FIDE-RATING FRA 1. JANUAR 2018
Som kjent går NSF over til FIDE-rating fra 1. januar 2018.
Har du spørsmål ifbm med dette? Kanskje noen av
spørsmålene er besvart?
•
Dette må du vite om FIDE-rating
•
Har dere få med FIDE-rating i klubben?
•
Skjema for registrering av turnering
for FIDE-rating
•
Husk å registrere høstturneringen
for FIDE-rating
Samtidig minner vi om at for turneringer som starter 1.
januar og senere, er det en endring i avgiften:
Sveitser/monrad
Berger

NYE SJAKKREGLER. IGJEN!
FIDE endret på kongressen i høst sjakkreglene for
turneringer som starter på og etter 1. januar 2018. De nye
reglene kan finnes her:
sjakk.no/lover-og-reglementer/sjakkreglene/
__________________________________________

SPILLEBERETTIGEDE I SERIESJAKKEN 2018
Merk at i løpet av januar-mars er det gjerne noen spillere
som ikke er meldt inn i klubben enda, men som spiller
seriesjakk. Dette er reglene som gjelder:
• Nye spillere må meldes inn fortløpende, og før de
spillere seriesjakk.
• 2017-medlemmer som spiller januar- og februar-runden
Langsjakk 30,- per spiller
500,- per gruppe
må meldes inn innen 1. mars 2018. (brudd medfører
Hurtigsjakk 10,- per spiller
10,- per spiller
gebyr på kr 250 + medlemskontingent).
Lynsjakk 10,- per spiller
10,- per spiller
• Mars-runden kan bare spilles av spillere som er
innmeldt for 2018.
Har dere fortsatt spørsmål, ber vi om at dere sender disse
__________________________________________
til nsf@sjakk.no
______________________________________
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INNMELDING AV NYE MEDLEMMER FOR 2018
Har dere allerede fått nye medlemmer for 2018? Meld
NYE KRETSDOMMERE
dem gjerne inn til NSF allerede (som medlemmer f.o.m.
Olga Dolzhikova (OSS), Arne Unneland (Aalesund), Magne
1/1-18). Da er dere sikret at de dukker opp i TS f.eks. i
Lind (Lillehammer), Lars Johansen (Nordstrand) og Jonas
Åpent NM i lyn- og hurtigsjakk, som spilles alt første helg i
Folvik (Eidsvoll) er nylig approbert som kretsdommere.
januar.
Tittelen som kretsdommer er et krav blant annet for å
__________________________________________
være ansvarlig turneringsleder i en turnering i Norges
Grand Prix. Neste kretsdommerkurs arrangeres under
GEIR NESHEIM FORTSETTER SOM GENERALSEK.
Kragerø Resort Chess 2018 i slutten av februar.
NSFs Sentralstyre inngått avtale med Geir Nesheim om at
_____________________________________
han fortsetter som generalsekretær i ytterligere 3 år,
frem til 31/12-2020.
DOMMER- OG TURNERINGSLEDER-SEMINAR 20/4
__________________________________________
I forbindelse med Nordstrand GP langsjakk vil NSF
arrangere et nytt dommer- og turneringslederseminar.
MEDLEMSTALL – ARRANGÉR BEGYNNERKVELDER!
Dette vil være aktuelt for både sjakkdommere og
Medlemstallet for 2017 ser ut til å bli like oppunder 4000.
klubbens turneringsledere. Seminaret blir avholdt fredag Ikke overraskende merker vi en positiv interesse ifbm. TV20. april, på formiddag i forkant av turneringen, slik at
sendt sjakk.
man kan kombinere seminar og spilling. Mer informasjon
I romjulen sendes VM i lyn- og hurtigsjakk på NRK. Vi
om seminaret kommer på nyåret!
anbefaler derfor alle våre klubber til å utnytte denne
______________________________________
muligheten: Kanskje dere kan arrangere kvelder spesielt
ENDRING AV MEDLEMSKONTINGENTEN
Som vi også informerte om i forrige utgave, vedtok årets myntet på ferske sjakkspillere i januar/februar? Da er
sjakkinteressen høy og mange kan ventes å delta!
kongress at kontingenten for 2018 skal heves. Mer info:
Erfaringer fra noen klubber viser at ca halvparten av
sjakk.no
deltakerne på slike begynnerkvelder kommer tilbake i
______________________________________
klubben, og hele 1 av 4 deltakere på slike
SJAKK5ERN I TRØNDELAG!
NSF og USF har i samarbeid lansert Sjakk5ern i Trøndelag. begynnerkvelder blir medlemmer! Lykke til!
Dette blir en skolekonkurranse mellom (potensielt) alle 5- __________________________________________
klasser i Trøndelag med distrikts- og fylkesfinale.
TILLITSVALGT:
Sjakk5ern er basert på den svenske modellen som har
20.000-30.000 elever med årlig og som har pågått i snart Ellen Hagesæther (39), Akademisk.
Leder av utvalget for uttak, åpen
40 år. Prosjektet i Trøndelag vil vise om dette er mulig å
få til også i Norge! Les mer om prosjektet på sjakk5ern.no klasse
______________________________________
Sjakk-CV:
• Begynte i Hauge Sjakklubb på
MELD INN HØSTTURNERING FOR NORSK RATING!
Karmøy i 11-12 års alder
Norsk rating lever i beste velgående og siste liste
•
Debuterte på landslaget i 1996
publiseres i januar 2018. Det koster ikke ekstra å sende
• Kvalifisert til WIM tittelen i 2005
inn turneringer til både FIDE-rating og norsk rating. Send
• Har representert Norge i 9 Sjakkderfor også inn norsk ELO-rapport for høstens
Olympiader
turneringer!
•
Har
tidligere vært visepresident i
______________________________________
NSF og medlem av Eliteutvalget
ANBEFALT ENDRING AV KLUBBENES LOVER/VEDTEKTER
Vi har mottatt signaler fra staten om at vedtekter/lover
Råd til norsk sjakk:
som fastslår at nye medlemmer skal godkjennes, er
Jeg liker egentlig ikke å gi råd, og føler meg heller ikke
problematisk for frivillige organisasjoner. Dersom man
kvalifisert for oppgaven. Det som norsk sjakk har oppnådd
skal motta grasrotmidler og/eller momskompensasjon,
de siste årene, særlig med tanke på interesse og
må man justere vedtektene på årsmøtet til å reflektere
oppmerksomhet, fremstår som et eventyr. Jeg tror derfor
dette. Se NSFs lovnorm for et gyldig eksempel.
at det gjøres mye riktig.

