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Til uttatte spillere 

Oslo, 21.4.2015 

 

EM i Porec, Kroatia, 20. september – 1. oktober 2015 

VM i Halkidiki, Hellas, 24. oktober – 5. november 2015 

 
 
 

 

 
 

 

 

Uttak 

Uttaket er vedlagt. Nummer 1 i uttaket har rett til å delta som USFs gjestespiller i enten EM eller VM. 

Som gjestespiller får man dekket opphold innenfor arrangørens rammer. (Hvis Norge ønsker et bedre 

hotell enn det arrangøren tilbyr, vil det bli et mellomlegg her.) Gjestespilleren får også dekket deler 

av arrangørens avgifter. Reisen og merkostnader utover det arrangøren dekker, må man betale selv.  

Nummer 2 får tilbud om gjestespillerplassen i den turneringen nummer 1 ikke valgte.  

Om nummer 1 og 2 i uttaket takker nei til å delta i noen av turneringene går tilbudet videre til 

nummer 3, osv.  

Alle uttatte har rett til å representere Norge, og kan spille som ekstraspillere. En ekstraspiller må 

dekke alle utgifter selv, det vil si reise, opphold, arrangørens avgifter m.m.  

Noen jenter har mulighet til å spille i åpen klasse om de ønsker det, slik det framgår av uttaket.  

 

Utgifter 

Nøyaktig hva utgiftene blir, må vi komme tilbake til når vi får invitasjonen fra arrangøren. Denne 

forventes å foreligge senest 1. juni. De tre siste årene har utgiftene vært omtrent slik, avhengig av 

hva slags hotell arrangøren tilbyr og Norge ønsker: 

EM, ekstraspiller og medreisende: Fra 6500 til 9000 kroner (hotell + avgifter1) + reise. 

VM, ekstraspiller og medreisende: Fra 5500 til 11 500 kroner + reise. 

Gjestespillere: Cirka 1500 kroner + reise. 

                                                           
1
 Medreisende må også betale arrangørens avgifter. 

Viktig: 

Les dette brevet nøye. 

Gi tilbakemelding SENEST fredag 8. mai  
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NB! Dette er kun overslag fra tidligere år. USF kan ikke garantere for hva prisene blir i år før vi har 

mottatt invitasjonen fra arrangøren. Utgifter på over 10 000 kroner + reise for den enkelte spiller / 

medreisende har ikke vært uvanlig. 

Ved påmelding til USF vil ekstraspillere og medreisende motta en faktura på 5000 kroner for 

forhåndsbetaling til USF (1500 kroner for gjestespillere). Denne må være betalt før USF sender 

påmelding. Etter endt arrangement, når vi har fått oversikt over de nøyaktige kostnadene, vil resten 

av beløpet bli fakturert, eller dere vil få tilbakebetalt penger hvis det blir billigere enn antatt. 

Reiseleder, delegasjonsleder og trener(e)  

USF gjør avtale med reiseleder, delegasjonsleder og trener(e) for turneringene. Det er likevel slik at 

barna i de to yngste klassene (U12 og U14) vil ha behov for en del assistanse. Disse kan reise med 

foresatte. Hvis ikke foresatte kan reise, må barna i de to yngste klassene ha en avtale med andre 

medreisende som har ansvar for dem. Ta kontakt med Sjakkontoret om dere har spørsmål!  

USF sender én eller flere trenere, avhengig av antall spillere. Treneren hjelper til med forberedelse til 

partiene, analyser osv, og fordeler sin tid etter beste skjønn. 

Støtte 

«USF utdeler reisestipender til de to beste i de aktuelle klassene i NMU og jente-NM. Størrelsen på 

stipendene er avhengig av USFs økonomi og vedtak knyttet til representasjon på årsmøtet. Spillere 

som på grunn av representasjon ikke kan delta i NMU kan søke USF om reisestipend. Reisestipendet 

må brukes på EM- eller VM-deltakelse.»  

Dette vil si at de to beste i de aktuelle klassene i NMU og jente-NM vil få reisestipend fra USF, i 

størrelsesorden 2000 kr for førsteplass, 1500 kr for andreplass. Stipendet må brukes på enten EM 

eller VM. 

Støtte fra USF, utover reisestipend til dem som kvalifiserer til det, kan ikke påregnes i henhold til 

regler for uttak og støtte. 

Vi oppfordrer for øvrig alle til å søke sin klubb og/eller krets, samt lokale sponsorer, om reisestøtte til 

turneringene. 

Påmelding og reise 

USF melder alle reisende, inkludert medreisende, på til arrangør, som så besørger innkvartering. 
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Alle bestiller sin egen reise. Reiselederen sender ut forslag til reiserute til alle på e-post, slik at 

delegasjonen kan reise samlet.  

Delegasjonslederen tar seg av kontakt med arrangøren under oppholdet, samt innhenter all 

nødvendig informasjon om samtlige reisende i forkant av påmelding til turneringen. Om man ikke 

overholder svarfristene som settes, kan man ikke påregne å få reise.  

 

Tilbakemelding  

Alle (gjestespillere, ekstraspillere og foresatte/medreisende) må gi tilbakemelding til undertegnede 

på iris@sjakk.no snarest mulig og senest fredag 8. mai på hvorvidt du ønsker å delta eller ikke.  

Vi ønsker å vite om 

- du vil delta i VM 

- du vil delta i EM 

- du har foresatte/medreisende som ønsker å være med  

Gi også beskjed dersom du IKKE ønsker å delta på noen av mesterskapene. 

 

USFs spillerkontrakt er vedlagt. Hvis du aksepterer tilbudet om å reise, aksepterer du samtidig disse 

betingelsene.  

Send meg gjerne en e-post om du lurer på noe!  

Med vennlig hilsen 

 

Ungdommens Sjakkforbund 

Iris Brecke 

Administrasjonssekretær  

iris@sjakk.no  
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