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PRESSEMELDING

VÅLERENGA VANT SCANDICSERIEN 2015/16
Norsk Sjakks «Tippeliga»- den landsomfattende Scandic-serien 2015/16 - ble denne sesongen avviklet
for 10. gang. De tre siste av i alt 9 serierunde ble spilt på Scandic Asker hotell 4-6/3-2016.
Vinner ble Vålerenga Sjakklubb, som etter 2.
plass i de to foregående sesonger for første gang
tok steget opp på toppen av tabellen. Vålerengas
lag, med en sterk blanding av unge norske
talenter og erfarne utenlandske stormestere, vant
alle sine tre kamper siste spillehelg, inklusive
siste rundes avgjørende match mot 8 ganger
tidligere vinner Oslo Schakselskap. Tronskiftet
ble markert med en sterk 4,5p-1,5p seier til
Vålerenga, der OSS ikke vant et eneste parti.
De talentfulle unge spillerne GM (stormester)
Aryan Tari (16 år og Norgesmester i 2015), IM
(Internasjonal Mester) Kristian Stuvik Holm (18
år og nr 3 i NM 2015) og IM Johan-Sebastian Christiansen (17 år og Nordisk mester for Ungdom for
to helger siden med 6p av 6 mulige), danner kjernen i et spennende og fremadstormende Vålerenga,
som nå er kvalifisert for Europacupen senere i år.
Også Sjakklubben av 1911 kan være fornøyd med årets sesong, med sølvmedaljer etter 5. plass i fjor.
En sterk finalehelg ga 3 seire, med 5-1 over Black Knights i siste runde som en flott prikk over i’en.
Lagets toppscorer ble nybakt GM Frode Urkedal (22 år og 2 ganger Norgesmester) med 7p på 9
runder.
I nedrykkstriden endte begge de nyopprykkede lagene Trondheim og Sotra under streken, men kun en
lagseier hver i løpet av serien. Tromsø, nr 4 i fjor, reddet plassen med 4-2 over Sotra i siste runde.
Kvalifisering til 2 ledige plasser i neste sesongs Eliteserie spilles helgen 1-3/4 som seriespill mellom 4
lag: Nordstrand, Levanger, Alta og vinneren av kvalifiseringskampen Sevland-SK96.

For alle resultater og partier: se
http://turneringsservice.sjakklubb.no/pairings.aspx?TID=Eliteserien2015-2016AkademiskSjakklubb
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