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Oslo, 28.6.18 
 
Til klubber og kretser i Ungdommens Sjakkforbund 
 
REGIONSAMLINGER 
 
USF innfører i 2018 en prøveordning med halvårlige regionsamlinger: 
 

 Hensikten med regionsamlingene er å gi et nytt tilbud om sjakklig utvikling til alle 
interesserte medlemmer, som en utvidelse av USFs nåværende tilbud, som i hovedsak 
består av klubbers og kretsers aktiviteter, ulike turneringer, og landslagssamlinger/ 
representasjon. Regionsamlingene er særlig tenkt å være et supplement til de veletablerte 
halvårlige landslagssamlingene, og det vil løpende bli foretatt en felles planlegging og 
koordinering for disse ulike typene samlinger.  

 Regionsamlingene vil foregå i helger, over 2 eller tre dager (lørdag-søndag eller fredag-
lørdag-søndag), med samlet minst 8 timers varighet for sjakk-programmet. Invitasjon til 
hver enkelt samling sendes ut senest 8 uker før samlingene. Samlingene berammes i 
USFs terminliste med rullerende 12 måneders horisont.   

 Det vil være en hovedtrener og flere assistent-trenere (avhengig av deltakerantall) per 
samling 

 Programmet for den enkelte samling legges opp av hovedtrener, med utgangspunkt i en 
standard utarbeidet av USF sentralt.  

 Det vil være åpen deltagelse, men det er et krav at deltakerne er medlemmer i USF. Den 
enkelte deltaker velger fritt hvilken samling han/hun vil delta på. Dette trenger ikke være 
i egen region. 

 Så vel USF-lag som NSF-klubber og Skolesjakkens skoler vil bli invitert til å sende 
deltakere.  

 USF vil være faglig og økonomisk ansvarlig for samlingene. Deltakeravgiften per samling 
vil være kr 750,-. Dette skal dekke full diett (3 måltider/dag) og overnatting på skole eller 
i gymsal. USF vil ikke gi reisestøtte til enkeltdeltagere, men vil oppfordre klubber og 
kretser til å organisere samreise og/eller gi reisestøtte etter søknad så langt økonomisk 
mulig.  

 Arrangørklubbene vil få økonomisk støtte for å påta seg arrangementet av USF etter en 
egen tariff.  

 Det må være minst 5 deltakere, og maks 200 deltakere per samling. Hver samling må ha 
deltakere fra minst tre fylker. 

 Prøveordningen vil bli evaluert våren 2020, etter at det er arrangert 3-4 samlinger i hver 
region.    
 

 
 

http://www.sjakk.no/
mailto:USF@sjakk.no

