
NSFS 97. KONGRESS
NSFs kongress avholdes søndag 8. juli 2018, kl 17:00 
i Sarpsborg, på hotellet som Landsturneringen spilles 
på. Årsberetning og årsmøtepapirer sendes klubber 
senest 8. juni. 

KOMMENDE TURNERINGER
Landsturneringen 2018 spilles i Sarpsborg.  
Mer info på www.sjakknm2018.no

kurs: FIDE-TRENER
Samtidig som Norway Chess pågår, arrangerer NSF og 
USF FIDE-trenerkurs. Dette går over helgen 2. til 3. juni 
og vil gi et godt grunnlag for videre trengergjerininger i 
sjakknorge. Les mer på sjakk.no.

REGLEMENTSENDRINGER
Sentralstyret i NSF har vedtatt mindre endringer i flere 
av NM-reglementene:

 q Åpent NM i hurtigsjakk: Ny tidskontroll er 15 min + 
5 sek per trekk (§ 4)

 q NM for klubblag: Endring av rangering ved 
rundeoppsettet og muligheter for å spille med 
tilleggstid (§ 3 og 5.1)

 q Det åpne NM: Muligheter for å spille med tilleggstid 
(§ 4)

 q Seriesjakken: Endret betenkningstid i sone 4 (§ 3.1)

Alle NSFs reglementer kan finnes på sjakk.no: 
http://www.sjakk.no/lover-og-reglementer/ 

INNMELDING AV MEDLEMMER
Vi minner om at alle nye medlemmer og alle fornyelser 
av medlemskap nå skal meldes inn fortløpende til NSF! 
Dette gjøres på e-post til nsf@sjakk.no. 

Dersom dere bruker medlemsregistreringsskjemaet, 
husk å markere med farge (eller på annen måte) ev. 
endringer i adresse, tlf, e-post osv!

SJAKK5ERN OG SKOLESJAKKEN
69 skoler, 116 klasser og nær 2000 elever deltok 
i Sjakk5eren, pilotprosejktet i Trøndelag som ble 
avsluttet i april. Det var gjennomgående god respons, 
og rundt 700 elever deltok til slutt på distriksfinalene og 
fylkesmesterskapet. 

Se www.sjakk5ern.no for flere detaljer. 

MEDLEMSTALL
Per 15. mars var det en vekst på 3 % i forhold til i 
fjor. Det kan altså se ut som NSF går mot vekst for 6. 
år på rad og medlemsrekord for fjerde år på rad. Det 
er dere, ildsjelene i norsk sjakk som står bak denne 
veksten! Takk for en fabelaktig jobb med rekruttering 
og bevaring av nye sjakkspillere! 
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BLI MED PÅ EM FOR SENIORER!
EM for seniorer er en åpen turnering og i 2018 
arrangeres mesterskapet i Drammen av NSF i 
samarbeid med Konnerud. Mesterskapet spilles fra 3. 
til 13. august og er åpent for alle som i 2018 fyller 50 
år eller mer. 

Mer info på www.eschess2018.com

AVTALE MED CHOICE! 
Vi minner om den gode avtalen NSF og USF nylig har 
inngått med Nordic Choice Hotels. Denne gir deg som 
medlem rabatterte priser 
på overnatting (opptil 20 
%) – og det er ikke krav om 
at overnattingen brukes 
kun til sjakkrelaterte 
overnattinger. 

Bruk bookingkoden «Sjakkforbund» på choice.no 
eller book via kampanjesiden til Nordic Choice:  
nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/norgessjakkforbund/

TILLITSVALGT: 
Harald Heggelund (58), Hammerfest sjakklubb og 
utvikler av Turneringsservice.

Sjakk-CV:

 q Leder i Hammerfest SK og SKU

 q -«Dratt inn» i klubb på 70-tallet av min søster(!)

 q -Startet for sent, spilt for lite, alt for lat å lese teori

 q -Spillestyrke og 
s j a k k s p o r t s l i g e 
resultater derfor 
nærmest fraværende.

 q -Mitt lille bidrag har 
i stedet vært mest 
administrativt.

 q S t y r e a r b e i d 
selvsagt, men 
også på tiggerstien 
som mangeårig 
sponsoransvarlig for 
Kalotturneringen.

 q Litt på siden er 
arbeidet med å utvikle 
Turner ingsServ ice. 
Opprinnelig for å forenkle eget arbeid med og 
rundt Kalott’en. Men etter hvert har jo TS vunnet 
en viss aksept utover i sjakknorge.

Råd til sjakken:

Jeg tror nok andre er bedre kvalifisert til rådgivning om 
toppsjakken.Sett her fra provinsens nedre grasrot, er 
det viktigste å satse på barn og unge. 

-Få ungdommen inn i styre og undervisning – det 
bevisstgjør og skaper commitment.

-Involver de foresatte - det gir kontinuitet og tilhørighet.

-Sosiale happenings som kafésjakk, sportspub når 
Magnus spiller osv – det trekker voksne ut av sofaen.

-Gjør mindre! Involvér andre i større grad.


