
Medlem i Norges Sjakkforbund 
HVORFOR OG HVORDAN? 

 

Norges Sjakkforbund er den naturlige sammenslutningen av norske sjakklubber 

og sjakkspillere og har ca. 3400 medlemmer fordelt på rundt 100 klubber over     

                              hele landet. 

 

* MEDLEMMER I NORGES SJAKKFORBUND FÅR: 

 - Medlemsbladet NORSK SJAKKBLAD direkte i posten med 4 nummer årlig.  

Informasjon om sjakkbegivenheter i inn- og utland, leseverdig stoff, lærerike partier, 

oppgaver m.v. (Abonnementspris: kr. 200,-.) 

 

 - Anledning til å delta i åpne turneringer, lagkamper (seriesjakk i det meste av landet), 

kretsmesterskap, NM osv. Et bredt tilbud med grupper for alle spillestyrker. 

 

 - Mulighet for å få Elo-rating, et tall som måler spilleres resultater og framgang.  

 

 - Tilbud om opplæring, kurs for tillitsvalgte og kurs for turneringsledere (kretsdommerkurs). 

 

 - KLUBBEN får tilsendt informasjoner og nyhetsbrev på e-post. Informasjon blir også lagt 

ut på www.sjakk.no. 

 

* HVORDAN? 

 Individuelt medlemskap tegnes normalt gjennom klubb tilsluttet forbundet og den krets 

klubben geografisk hører inn under. Forbundskontingenten i 2017 er kr. 480 pr. voksen, kr. 

240 pr. junior (f. 01.01.1997 – 31.12.2000) og kr. 120 pr. kadett, lilleputt og miniputt (f. 

01.01.2001 eller senere). Klubben blir i tillegg innmeldt i respektive krets, kretskontingenten 

betales sammen med forbundskontingenten til NSF. NSF sender faktura. 

 Direkte (individuelt) medlemskap kan tegnes utenom klubb ved å kontakte NSF. Prisen er i 

2016 kr. 720,-. 

 

* EN NY KLUBB blir medlem ved å sende medlemsliste og klubbrapportskjema til Norges 

Sjakkforbund (adresse nedenfor). 

 En ny klubb har HALV kontingent det første året for de av sine medlemmer som ikke har 

vært medlem i NSF før (gjelder ikke for de yngste der prisen allerede er svært lav). 

 NYE MEDLEMMER i løpet av året meldes inn etter hvert.  

 

 NORGES SJAKKFORBUND  

 GIR GJERNE HJELP OG VEILEDNING VED OPPSTARTING 

  AV EN SJAKKLUBB ELLER SJAKKGRUPPE. 

 

 Ta gjerne kontakt pr. post eller telefon: 

Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 0473  Oslo. 

E-post: livmette@sjakk.no Hjemmeside: www.sjakk.no 

Tlf. 22 15 12 41 
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