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NYE RATINGAVGIFTER
Som følge av overgangen til FIDE-rating, utgår norsk
rating. Det er en utbredt misforståelse at FIDE-rating
er gratis, det er det ikke, og NSF betaler en avgift til
FIDE for dette. Sentralstyret har vedtatt følgende nye
ratingavgifter som bedre korresponderer med FIDEs
avgifter:
Kun langsjakk:
Sveitser/monrad
Berger

kr 30,- per spiller
kr 500,- per gruppe

Lyn- og hurtigsjakk:
Lynsjakk
Hurtigsjakk

kr 10,- per spiller
kr 10,- per spiller

Berger-avgiften gjelder altså ikke for lyn- og
hurtigsjakkturneringer. Avgiftene blir gjeldende for
turneringer som starter 1. januar 2018 eller senere.
______________________________________

HURTIGSJAKKRUNDER I LANGSJAKK-NGP
Nåværende praksis er at turneringer med kun én
hurtigsjakkrunde ikke innrapporteres til FIDE for
rating. Disse innrapporteres kun dersom arrangøren
ber eksplisitt om det. Unntaket er i A-klassen hvor alle
runder skal innrapporteres uansett. I turneringer med
2 eller flere hurtigsjakkrunder, registreres og
rapporteres disse.
__________________________________________
VIL DIN KLUBB ARRANGERE NORDISK 2019?
Norge har fått opsjon på å arrangere nordisk
mesterskap i sjakk i 2019. Hvis din klubb er interessert
i å arrangere eller bidra i arrangementet, ber vi om at
dere tar kontakt innen 1. november på nsf@sjakk.no
__________________________________________

HVA SKJER MED NORSK RATING I 2018?
Siste offisielle ratingliste publiseres i januar 2018. Det
betyr at ingen ratingrapporter som sendes inn for
INNSKJERPING AV NGP-REGLEMENT
I NSF-turneringer, altså klubbturneringer som rates og turneringer som startet etter 1. januar 2018 vil
NGP-turneringer er det kun spillere som er medlem av ratingberegnes.
NSF (eller som i forkant av turneringen melder seg inn) Mer informasjon om overgangen til FIDE-rating kan
som kan spille. Dette er turneringsleders ansvar å følge leses på sjakk.no
opp.
__________________________________________
Jf. NGP-reglementets § 11 kan NGP-avgiften økes med
50 % i turneringer hvor dette ikke følges opp.
Sentralstyret har vedtatt at dette fremover skal følges
opp strengere, og arrangører som ikke oppfyller sine
plikter vil bli fakturert en høyere avgift.
Oversikt over NSFs reglementer finnes her:
sjakk.no/lover-og-reglementer/nsf/
_____________________________________
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SØKNADSFRIST 1. NOVEMBER FOR NM I
HURTIGSJAKK FOR SENIORER 2018
NSF tildeler arrangementet etter søknad, og klubber
som er interessert i å avholde arrangementet bes
sende søknad til nsf@sjakk.no innen 1/11-17.
_____________________________________
DOMMERSEMINAR I APRIL 2018
I forbindelse med Nordstrand Langsjakk Grand Prix vil
NSF arrangere et nytt dommerseminar. Dette blir
avholdt fredag 20. april, på formiddag i forkant av
turneringen. Mer informasjon om seminaret kommer
før jul, men hold av datoen allerede!
______________________________________
ENDRING AV MEDLEMSKONTINGENTEN
Som vi også informerte om i forrige utgave, vedtok
årets kongress at kontingenten for 2018 skal heves.
Neste år er kontingenten:
kr 520,- (voksen)
kr 260,- (junior)
kr 130,- (kadett og yngre)
Mer info om kongressen, referat og NSFs årsberetning
kan finnes på sjakk.no
______________________________________
HUSK E-POSTADRESSE TIL NYE MEDLEMMER!
Vi ettersender sjakkbladet sammen med velkomsthilsen på e-post til nye medlemmer, det er derfor
viktig at vi får e-postadresser sammen med
innmeldingen!

MEDLEMSTALL
Medlemstallet per 1. oktober var 3781. Det er opp
over 300 fra hele 2016, og det kommer inn et par nye
medlemmer daglig. Av disse 3781 medlemmene er
over 1.000 medlemmer helt nye, og vi vil berømme
dere i klubbene for en fabelaktig jobb med
rekruttering og bevaring av nye sjakkspillere!
Se mer om medlemstallene på sjakk.no
__________________________________________
TILLITSVALGT:
Ida Landsverk (31), Oslo Schakselskap
Nyvalgt sentralstyremedlem i NSF
Sjakk-CV:
1. Lærte sjakk på stranda
i Rio de Janiero.
2. Begynte på
nybegynnerkurs.
3. Meldte meg inn i
klubb.
4. Tap.
5. Tap
6. Tap osv...
7. Startet sjakkblogg.
8. Med i styret i NSF
Råd til norsk sjakk:
Jeg har blitt tatt veldig godt imot i flere klubber, i form
av kurs og hyggelige klubbkvelder. For mange kan det
være tøft å starte med sjakk som voksen, så jeg
oppfordrer klubbene, men også hvert enkelt medlem,
til å ta seg godt av nye besøkende. Snakk med dem,
skryt av dem og spill med dem. Jeg synes også mange
klubber er flinke til og bør fortsette med
nybegynnerkurs og nybegynnerturneringer!

