
USF sin spillerkontrakt 

Dette er en kontrakt mellom Ungdommens Sjakkforbund og våre representanter i 
inn- og utland. For at det ikke skal oppstå uheldige eller ubehagelige situasjoner, 
er det viktig at dine rettigheter og plikter er kjent på forhånd.  

Ved å godta tilbud om representasjon har spiller forpliktet seg til å overholde 
disse retningslinjene.  

Under all representasjon skal spillere og lagledere være bevisst at de 
representerer Norge og Ungdommens Sjakkforbund (USF). USF ønsker at alle 
representanter skal være best mulig forberedt til og skikket under turneringen.  

 

SPILLEREN  

¨¨ Spilleren bør ved uttak til større mesterskap som VM og EM få melding om uttaket tre 
måneder før turneringen skal finne sted, og ha minst to uker til å forholde seg til tilbudet. 
Lignende tidsrammer er så langt mulig også ønskelig ved annen representasjon, men vi 
gjør oppmerksom på at enkelte arrangører er trege med invitasjonen.  

¨¨ Spørsmål om uttaket tas opp med Uttakingskomiteen (UK). Hvis du er misfornøyd, har 
du rett til å klage til forbundsstyret på uttaket. Styret kan forkaste eller behandle anken 
etter innstilling fra UK.  Spørsmål rundt selve gjennomføringen og det praktiske rundt 
turneringen tas opp med administrasjonen på sjakkontoret.  

¨¨ Invitasjon og informasjon om økonomiske og praktiske forhold sendes uttatte snarest 
mulig. Spiller selv plikter å sette seg best mulig inn i tilsendt informasjon om turneringen. 
Spiller må også gi tilbakemelding som angitt innen oppgitte tidsfrist, og presentere 
eventuelle forslag til forandringer og lignende tidligst mulig. 
 

¨¨ Dersom noen form for forhåndsmøte - dette er uvanlig - planlegges for den norske 
troppen, er spiller pålagt å delta med mindre forfallsgrunn er presentert og godtatt. 

 
¨¨ Spiller har selv ansvar for å bestille flybillett. Sjakkontoret i samarbeid med lagleder 
kommer med anbefalt flyrute. Administrasjonen kan hjelpe de som har behov rundt 
bestillingen.   

 
¨¨ Til turneringer med mer enn fire deltakere som representerer Ungdommens 
Sjakkforbund eller med deltakere under 16 år, har spillerne rett til en lagleder. Dersom en 
av deltakerne selv skal ivareta laglederfunksjonen, må samtlige på forhånd ha godtatt 
dette. Ved representasjoner med bare eldre spillere, avklarer denne/disse på forhånd 



nødvendige plikter med USF. Som et minimum skal rapport, resultatliste og minst et av 
spilleren(e)s partier sendes USF snarest etter hjemkomst.  

DISIPLINÆRE FORHOLD 

 
¨¨ Spiller plikter å følge lagleders anvisninger med mindre disse er åpenbart urimelige. 
Laglederen må utøve fornuftig skjønn. Det betyr blant annet at alle skal være i ro på 
innkvarteringsstedet til de tider lagleder fastsetter. 
Husk at laglederen har et stort ansvar, og det må respekteres. Lagleder og spiller er 
avhengig av et gjensidig godt tillitsforhold. USF ser alvorlig på tilfeller hvor spillere bevisst 
går inn for å bryte med dette tillitsforholdet. 

 
¨¨ USF aksepterer ikke inntak av alkohol eller andre rusmidler under sine 
representasjoner. 

  
¨¨ Brudd på disse bestemmelser kan medføre advarsel eller utestengelse. Eventuelle 
straffereaksjon vedtas i forbundsstyret. Det er ikke anledning til å anke over avgjørelser 
fattet i styret, men saken kan tas opp på årsmøtet.  

¨¨ Vi oppfordrer til å bruke mittvarsel som er varslingsportalen til begge forbund for å 
varsle om uønskede hendelser. https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-
sjakkforbund/zZpCrSMA2hlXs1Yo.819  

 

Vedtatt av styret i Ungdommens Sjakkforbund 1. november 2022 

 


