Til
Kretsledere i Ungdommens Sjakkforbund
Kopi:
Lokallagsledere USF, Krets- og klubbledere NSF

Oslo, 12. mai 2020

FLERE MOT SJAKKTOPPEN – ETABLERING AV REGIONER
Sammendrag
NSF og USF inviterer hele sjakk-Norge med i det nye prosjektet Flere mot SjakkToppen, gjennom at
det etableres regioner som får ansvar for det sportslige arbeidet for aldersgruppen 10-16 år.
USFs kretser er tildelt en ledende rolle i arbeidet med å etablere regionene.
Ambisjonen er at de nye regionene skal være i aktivitet fra tidligst mulig høsten 2020.

Innledning og bakgrunn
Norsk Sjakks nye satsning Flere mot SjakkToppen er nå i ferd med å komme i gang for alvor – les om
prosjektet i vedlegg 1 til dette brevet - et innlegg fra www.sjakk.no 29. april 2020.
Et av de tre bena Flere mot SjakkToppen skal stå på er etablering av en regionstruktur, der regionene
vil få ansvar for det sportslige utviklingstilbudet for aldersgruppen 10-16 år innenfor sin region. Både
USFs og NSFs styrer har gitt sin tilslutning til dette.
Norsk sjakk har ikke regioner i dag, og NSF og USF sine kretsstrukturer er verken fullt ut
overlappende eller særlig homogene mht størrelse – vi har noen svært store kretser og nokså mange
som er vesentlig mindre.
Så det må gjennomføres en ikke helt enkel prosess for å etablere strukturen – les under.

Hvorfor regioner
Tanken bak regions-initiativet er å etablere en hensiktsmessig struktur, antagelig med 8-12 nokså like
store geografiske regioner. Dette vil gi hver region nok kraft og energi til å kunne ta på seg de
oppgaver som følger med.
Veien til en regionstruktur går via en prosess der USFs kretser gis ansvar for å håndtere prosessen
rundt initiativet lokalt, og å involvere sine lokallag, NSFs kretser og klubber og USF-kretsens
nabokretser slik USF-kretsene finner det mest formålstjenlig.
Prosjektledelsen tilbyr på sin side møter med hvert enkelt kretsstyre i uke 23-24, for å svare på
spørsmål, avklare saker og å drøfte initiativet generelt. Se vedlegg: Forslag til møteplan (møtene vil
skje på Google Meet).
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Det vil for øvrig være helt frivilling for USFs kretser å engasjere seg i Flere mot SjakkToppens regionsinitiativ eller å velge å ikke delta.

Veien frem til å danne regioner
Forslaget om å danne regioner lanseres i og med dette brevet. Møtene mellom kretsstyrene og
prosjektet, samt NSF-USF sentralt planlegges gjennomført ila uke 23 og 24 (se vedlegg 2). Kretser
som ønsker å engasjere seg kan selvsagt starte sitt arbeid umiddelbart, og f.eks beslutte
•
•
•

at man ønsker å være en region selv,
at man ønsker å innlede samtaler med andre kretser om å danne en region sammen,
bestående av flere kretser, eller
at man ikke ønsker å delta i Flere mot SjakkToppens regions-initiativ.

Hva vil bli krevet av regionene i Flere mot SjakkToppen
Personressurser
Hver region som deltar må ha
a) en administrativ kontaktperson mot prosjektleder Flere mot Sjakktoppen Jesper Hall, og
b) en sportslig ansvarlig for arbeidet i regionen
Aktivitetsprogram
Utforming av aktivitetsprogrammet i regionen vil naturlig skje i dialog med prosjektleder Jesper Hall
og gjennom lokale beslutninger. Aktivitetene vil normalt være uttak og oppstart av en gruppe spillere
i alderen 10-16 som vil bli med i regionens satsningsgruppe. Videre gjennomføring av samlinger,
seminarer på nett, turneringsdeltagelse og andre ønskede aktiviteter. Jesper vil komme med mange
tips og ideer her.
Det er viktig å understreke at Flere mot SjakKToppen ikke har ett ferdigsydd opplegg som skal gjelde
for alle regioner uansett. Regionene vil være forskjellige, og tanken er at hver region i samarbeid med
prosjektet v/Jesper i dialog finner frem til hvilket aktivitetsprogram som passer best for den enkelte
region – herunder størrelse på spillergruppe, hvilke aktiviteter man skal ha, frekvens på aktiviteter og
mye annet.
Ønske: Årlige breddesamlinger
I tillegg er det ønskelig at regionene arrangerer årlige weekendbaserte breddesamlinger, der også
deltakerne i SkoleSjakken og Sjakk5ern/Sjakk9ern blir invitert. I 2019/20 deltok f.eks 16.000 elever i
Sjakk5ern/Sjakk9ern.
Opplegget for breddesamlingene vil bli utviklet av USF og stilt til rådighet for regionene. Denne delen
er et forsøk fra USFs side å oppnå at sjakk-Norge får flere medlemmer fra samfunnsprosjektene, noe
som i sin tur vil komme alle i norsk sjakk til gode.

Hva oppnår regionene ved å delta i Flere mot SjakkToppen
Hver region får
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•

Økonomisk støtte kr 15.000 – 25.000 per år så lenge initiativet pågår, avhengig av hvordan
den endelige regionstrukturen for hele Norge blir seende ut

•

Gratis tilgang til programvaren «SpillSjakk» – norsk sjakks nye programvare for lagturneringer
og individuelle turneringer på nett (kan også benyttes til turneringer over brett).
o SpillSjakk er ferdig utviklet og testes nå i en rekke uformelle lagkamper rundt om i
landet. USF fikk økonomisk støtte fra LNUs «Herreløs Arv» for å dekke kostnadene
ved utviklingen, som har pågått siden desember 2019.
o SpillSjakk har utgangspunkt i Lichess, men er en frittstående programvare eid av USF
og en utenlandsk aktør. Grensesnittet er enkelt, og det legges opp til at «alle» kan
være f.eks turneringsledere og/eller lagledere og/eller spillere på plattformen.
o Det vil bli arrangert matcher på nett mellom lag fra de ulike regionene – og det
finnes planer om et seriesystem for regionslagene ila relativt kort tid.
o SpillSjakk vil i første omgang bli benyttet av Flere mot SjakkToppens regioner, av
SkoleSjakken/Sjakk5ern og av Sjakk & Samfunn bibliotek, - fengsel og -eldre.

•

Fordelen av løpende tilgang til Flere mot SjakkToppens prosjektleder Jesper Hall, som vil
fungere som «coach» for de ulike regionenes satsning. Jesper vil også fungere som bindeledd
ifht at regionene gjennomfører sitt arbeid samtidig som mange regioner vil ha med spillere i
Team Norway og Team Norway Challenge (se vedlegg for beskrivelse av disse gruppene).

En mulig regionskisse
Jesper Hall har allerede hatt dialog med mange i sjakk-Norge om ulike sider av Flere mot
SjakkToppen, og det har blitt utviklet et første forslag til en regionstruktur. Vi understreker at dette
foreløpig kun er en skisse, og at kretsene fritt kan velge å
•
•
•

inngå i andre konstellasjoner,
utgjøre en krets alene, eller
la være å delta i regionsinitiativet overhodet (dette er også nevnt foran).

Skissen ser slik ut:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Region
Kretser
Oslo
Oslo
Innlandet
Hedmark og Opland
Øst-Viken
Østfold, Alle lokallag i Akershus utenom Bæreum og Asker
Vest-Viken
Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker
Vestfold-TelemarkAgder
Vestfold, Telemark og Agder
Rogaland
Rogaland
Vestland
Hordaland og Sogn & Fjordane
Møre & Romsdal
Møre & Romsdal
Trøndelag
Trøndelag
Nordland
Nordland
Troms og Finnmark Troms og Finnmark
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Fotnote til skisse over: Det kan finnes andre alternativer, inklusive oppdelinger innad i kretser. Dette løses best gjennom
dialog innad i og mellom kretsene/klubbene/lokallagene og de nye regionene.

Prosess fremover
Det er ønskelig at kretsstyrene i USF diskuterer saken, og legger sitt eget løp for å avklare hvilken
holdning man vil innta:
•
•
•

Delta eller ikke
Hvis ja – hvilken region ønsker man å være en del av
Eventuelt gå i dialog med de andre kretsene som vil inngå i ny region

Prosjektledelsen tilbyr altså videomøter med kretsstyrene i ukene 23 og 24. I disse vil prosjektleder
Jesper Hall, turneringssjef i USFs forbundsstyre Lasse Løvik og generalsekretær Geir Nesheim delta
fra prosjektets side.
Se møteplan i vedlegg 2.

Andre forhold
Så lenge Flere mot Sjakktoppen pågår med Tem Norway/Team Norway Challenge og
Regionsinitiativet vil USF ikke arrangere landslagssamlinger ette den modell som har vært brukt frem
til høsten 2019.

Konklusjon og kontakt
Vi håper dette initiativet blir godt mottatt, og at kretsstyrene gjør sin del av jobben – se forrige
avsnitt.
Alle spørsmål og kommentarer kan i første omgang rettes til
usf@sjakk.no eller 221 51 241 (Sjakkontoret), der man kan spørre etter Geir.
Man kan også når som helst ta kontakt med direkte kontakt med
prosjektleder Jesper Hall , +46 701 110 018, info@jesperhall.se
Det er selvsagt også mulig for lokallag i USF, og kretser og klubber i NSF å ta kontakt. Vi anbefaler at
slik kontakt i første omgang tas med de aktuelle kretsstyrene i USF – se www.sjakk.no for
kontaktinformasjon til disse.

Oslo, 12.5.20

Geir Nesheim
Generalsekretær NSF/USF
geir@sjakk.no
+47 482 22 572
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Vedlegg 1: Innlegg på www.sjakk.no 29.4.20
Flere Mot Sjakktoppen i gang for alvor
Publisert 29. april 2020 av Geir Nesheim

IM Jesper Hall er prosjektleder for Flere mot SjakkToppen. Hans kontaktdetaljer kan finnes nederst i
dette innlegget.
Flere mot SjakkToppen er norsk sjakks nye satsning på et godt trenings- og utviklingstilbud for de
beste unge spillerne i landet. Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB med 1 mkr over 2 år, og
IM Jesper Hall, Sverige er engasjert som prosjektleder.
Prosjektet gjennomføres innen tre hovedområder:
Alder 12-16 år: Etablering av Team Norway og Team Norway Challenge (se under)
Alder 10-16 år: Etablering av en regionstruktur der regionene får midler og vil ha ansvar for utvikling
innen sine områder (se under)
Alder 16-23 år: Etablering av en utviklingslandslagsgruppe (se under).
Les mer om prosjektet her.
De siste ukene i april har 37 spillere blitt invitert med på Team Norway og Team Norway Challenge.
Uttaket er foretatt av USFs Uttaksutvalg. 34 har takket ja, 2 har ikke svart innen fristen 28.4, mens 1
har takket nei. En liste over alle 34 deltakere i Team Norway og Team Norway Challenge kan finnes
her. Det er med 9 jenter (26%) og 25 gutter. For USFs kretser ser fordelingen slik ut: 13 spillere fra
Oslo Sjakkrets Ungdom , 9 fra Rogaland SK, 5 fra Vestland, 2 fra Trøndelag, 2 fra Troms & Nordre
Nordland og 1 fra Buskerud, Vestfold og Møre & Romsdal.
Opplegget for Team Norway og Team Norway Challenge består bl.a. av treningsleire med de aller
beste trenere og ledere, sjakkseminar på internett, digitalt treningsopplegg med oppgaver å jobbe
med hjemmefra, og særlig tilrettelagt deltagelse i nasjonale og internasjonale turneringer. Disse
aktivitetene lanseres og starter opp i mai 2020.
Etablering av en regionstruktur, der regionene får midler og har ansvar for utvikling innen sine
områder for aldersgruppen 10-16 år vil bli startet opp tidlig i mai. Regionsatsningen vil være en del av
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Flere mot SjakkToppen, og det vil bli gitt støtte til aktivitetene i regionene fra ledelsen av Flere mot
SjakkToppen, f.eks i form av seminarer, treningsmateriell, samt et opplegg for regionlagkamper på
nett, der norsk sjakks nye programvare SpillSjakk, som vil bli lansert før sommeren 2020, vil bli
benyttet. I tillegg vil det bli gitt noe økonomisk støtte. Invitasjon til å være en del av og inngå i Flere
mot SjakkToppens regionstruktur vil bli sendt ut til kretsene i USF første uke i mai, med kopi til
lokallag i USF, og til kretser og klubber i NSF.
Arbeidet med etablering av et utviklingslandslag for aldersgruppen 16-23 år starter også opp i mai.
Det er planer om å arrangere et webinar som en del av oppstarten, der aktulle spillere og andre
ressurspersoner vil bli invitert med for å diskutere hvordan opplegget for utviklingslandslaget kan
gjøres best mullig.
Spørsmål til de ulike aktivitetene i Flere mot SjakkToppen kan rettes til prosjektleder Jesper Hall, +46
701 110 018, info@jesperhall.se
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Vedlegg 2: Forslag til møteplan

Krets
Oslo SKU
Troms & Nordland SKU
Telemark SKU
Oppland SKU
Østfold SKU
Vestfold SKU
Møre & Romsdal SKU
Sogn & Fjordane SKU
Hedmark SKU
Finnmark SKU
Trøndelag SKU
Rogaland SSU
Vest-Agder SKU
Hordaland BUS
Buskerud SKU
Akershus SKU

Møtetidspunkt
tir 2/6 kl 17-17:45
tir 2/6 kl 18-18:45
ons 3/6 kl 17-17:45
ons 3/6 kl 18-18:45
tors 4/6 kl 17-17:45
tors 4/6 kl 18-18:45
man 8/6 kl 17-17:45
man 8/6 kl 18-18:45
tir 9/6 kl 17-17:45
tir 9/6 kl 18-18:45
ons 10/6 kl 17-17:45
ons 10/6 kl 18-18:45
tor 11/6 kl 17-17:45
tor 11/6 kl 18-18:45
man 15/6 kl 17-17:45
man 15/6 kl 18-18:45

Møteinvitasjon vil bli sendt ut til kretsstyrene i løpet av uke 21 ut fra de opplysninger om
sammensetningen av styrene som Sjakkontoret sitter inne med.
Det kan komme endringer i møtetidspunktene avhengig av en rekke ulike forhold.
Spørsmål om møtene kan rettes til usf@sjakk.no eller 221 51 241 (Sjakkontoret).
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