Bli med på

USF-AKADEMIET!
BAKGRUNN

OM OPPLEGGET

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.

Det blir 4 samlinger i året i to år. Første
samling vil ta sted i mars 2020. Programmet
er laget klart for 2020, mens programmet
i 2021 vil bli fastlagt senere, i samarbeid
med kandidatene. Programmet tar sikte
på å kvalifisere kandidatene særlig på fem
områder:

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

•
•
•
•
•

som turneringsarrangører
som sjakkdommere
som sjakktrenere
som styremedlemmer
generelt god innsikt i sjakk-Norge og
sjakk-verden for øvrig

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.

U S F - A K A D E M I E T, K U L L 1
2017-2019
KULL 1
USF-akademiet, kull 1 har gjennomgått
et program bestående av 8 samlinger
i årene 2017-2019. Deltakerne har
vært gjennom ulike kurs, blant annet
kretsdommerkurs, FIDE trenerkurs, FIDE
organiser, m.fl., de har fått god innsikt i
sjakkmiljøet i Norge og generelt i verden
ved å delta på konferanser under sjakkOL i Georgia og på konferanser i Norge
(bl.a. kvinnerekrutteringskonferansen).
I tillegg har det vært ulike
praksismuligheter gjennom USFakademiet som turneringsassistenter
under NM for kvinner og arrangere egen
sjakkturnering under lanseringen av
”Sjakk & Samfunn Bibliotek” i Stavanger.

”

MAŁGOSIA, deltager på USFakademiet, kull 1 sier:
”Gjennom USF-akademiet har
jeg fått kontakter over hele
sjakknorge.”

USF-akademiet har for meg
åpnet dørene inn til
allsidigheten av sjakkmiljøet
- Małgosia, deltager på USF-akademiet, kull 1

ANDRE AKTIVITETER

SØKNADSPROSESS

Kandidatene skal skrive en avsluttende
særoppgave høsten 2021. 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/ diplom
til Akademikandidatene under siste
samling høsten 2021.

Vedlagt finnes skjema for å søke om
opptak på USF-akademiets andre kull
2020-21, samt en veiledning for de som
søker. Søknadsfristen er satt til fredag d.
21. februar 2020.

OPPTAKSKRAV
•
•

Kandidaten må være født i perioden
1996-2005
Kandidaten må være medlem av et
USF Lokallag.

Søknader sendes til usf@sjakk.no.
PROGRAMLEDELSE
Geir Nesheim, generalsekretær
USF telefon 482 22 572, usf@sjakk.no
samt Malgorzata Kopaczek-Styczen,
deltaker Kull 1.
Spørsmål kan rettes til programledelsen.

PROGRAMMET FOR DE
FIRE FØRSTE SAMLINGENE

SAMLING 1

SAMLING 3

Samlingsted Oslo. Hovedinnslaget blir
kurs i styrearbeid. Dessuten blir det ulike
aktiviteter for å bli bedre kjent med de
andre i kull 2. En representant fra kull 1 vil
fortelle om sine erfaringer. Og flere andre
innslag.

Det ligger an til at samlingen skjer
i Khanty-Mansiysk, Russland, under
Verdensjakkforbundet FIDEs kongress
i august 2020. Som for kull 1 i 2018
vil fokus være på deltagelse i de åpne
Commission Meetings, der temaer om
dommere og regelverk, skolesjakk,
kvinnesjakk, events/ arrangementer,
online temaer, sosiale/ samfunnsprosjekter og mye annet behandles.

SAMLING 2
Denne vil foregå på Chess Party i Sandefjord
Kr. Himmelfarts helgen. Kandidatene vil få
ulike roller under arrangementet. Underveis
vil kandidatene ta et kretsdommerkurs med
avsluttende eksamen.

SAMLING 4
Samlingen avholdes i 4. kvartal 2020,
og hovedinnholdet vil være et FIDEtrenerkurs med avsluttende eksamen.
Men det vil bli plass til mye annet også!

VEILEDNING FOR Å SØKE
O M O P P TA K T I L U S F - A K A D E M I E T
I anledning oppstarten av USF-akademiets
kull 2 ønsker USF søknader fra potensielle
kandidater, for å avgjøre hvem som får
plassene i 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 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!
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