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Sak 22/3/1

Tildeling av NM for Skolelag
Greveløkka er villig til å ta på seg ansvar for å arrangere NM for skolelag. 

De ønsker å kutte ned turneringen med en runde slik at det spilles 6 runder i stedet for 7.
 
Bakgrunnen for dette er at skolen har SFO frem til kl. 1630. Første runde skulle i utgangspunktet starte
samtidig. Arrangør trenger tid til å rigge opp etter at SFO er ferdig slik at det ikke blir tid til to runder på
fredagen.
 
Alternativet er at arrangementet går på et mye dyrere hotell. Arrangør har gjort det klinkende klart at de
ønsker å arrangere på greveløkka skole som han beskrev som "perfekt".
 
Foreløpig informasjon om arrangementet kan finnes her: http://tournamentservice.com/invitation.aspx?
TID=NMforskolelag2022-Sjakkhuset
 
Regelverket finnes her: 
https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-reglementer/nm-for-skolelag. Den relevante bestemmelsen er
punkt 5 som fastslår at det skal spilles 7 runder.
 
Jeg kan ikke se noen gode grunner for å ikke godta søknaden, så min intuitive tanke er at søknaden
godtas.
 

Vedtak
- NM for skolelag tildeles Greveløkka sjakklubb
 
- Greveløkka Sjakklubb gis dispensasjon til å arrangere NM for skolelag 2022 med 6 runder i stedet for
7.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/3/2

Nordisk sjakkmesterskap for jenter
I mangel på arrangør av Nordisk sjakkmesterskap for jenter har Offerspill Sjakklubb sagt seg villig til å
ta på seg oppgaven. OSSU og Sjakkhuset vil også bistå i den praktiske gjennomføringen.
 
Offerspill Sjakklubb er ikke et lokallag i USF, men kan være teknisk arrangør så lenge forelt
Ungdommens Sjakkforbund sentralt er med som arrangør. 

Vedtak
Nordisk Sjakkmesterskap for jenter arrangeres 13. - 15. mai av Ungdommens Sjakkforbund i samarbeid
med Offerspill sjakklubb. 
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 22/3/3

Retningslinjer for Frifond
Styret i USF må årlig godkjenne retningslinjer for frifond. Dette må gjøres innen søknadsfristen 15. april.
Sender derfor ut dette til godkjenning. 
 
Det er ikke innholdsendringer i retningslinjene fra 2021 til 2022. 

Vedtak
Styret godkjenner retningslinjer for Frifond 2022
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