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Prøv deg i en sjakkturnering! De fleste turneringer passer 
for både nybegynnere og drevne spillere. Her er oversikt 
over arrangementer i Norge for barn og unge framover. 
Turneringene som heter BGP er en del av Barnas Grand 
Prix-serien, som du kan lese mer om på bgp.barnesjakk.no. 

Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.

Bli med på turnering!
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Samme helg som VM-matchen 
mellom Magnus Carlsen og Fabiano 
Caruana startet, ble en av årets 
største turneringer spilt i Norge! 

NM for barn og ungdom ble nemlig spilt 
på Scandic Hotell Maritim i Haugesund i 
midten av november, og hele 265 unge 
sjakkspillere møtte opp! 

Her får man møtt sine sjakkvenner fra 
andre deler av landet, samtidig som man 
får kost seg med masse sjakk. 

Nytt for året var det at det ble spilt med 
tilleggstid i alle klasser, og at det var hele 
9 runder i klassene fra 12 år og yngre. 
Da er det en kjempefordel å være ekstra 
glad i sjakk, og det hjelper også med god 
utholdenhet!

Spillerne deles inn i aldersklasser, 
og kjemper om å vinne den gjeve 
norgesmestertittelen, og også om 
muligheten til å få spille nordisk 
mesterskap for ungdom. 

U26
Nytt for året var det også at spillerne 
mellom 20-26 år hadde en egen klasse. 
Her var det fire deltakere, og den ble 
derfor slått sammen med aldersklassen 
under. I den øverste klassen var det 
Bjørn Robert Unhjem fra Molde SKU 
som gikk til topps. Gratulerer!

Klasse A, 17-19 år
I klassen 17-19 år var det Sara Næss fra 
Vålerenga USK som ble Norgesmester, 
foran Stavanger SKU-duoen Andreas 
Fossan og Håkon Abeland Myrheim 
på de to neste plassene. Nå skal vi se 
hvordan Sara vant et flott parti:

K  Sara Næss 
k  Mathias Sætre 
 NM for ungdom, runde 3

XABCDEFGHY

8-+k+r+r+(

7zpp+-+Q+-'

6-+l+-vL-+&

5+-+-zPpsN-%

4-+-zp-zP-+$

3zP-+-+q+-#

2-+-+-zP-zP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

Brettet er i flammer! Hvit leder med et 
tårn og en springer, men svart truer å 
spille dronningen til g2 og sette matt. Ved 
første øyekast ser det ut som om hvit 
kan slå svarts dronning med springeren, 
men det går ikke siden springeren 
er bundet. Med andre ord er det en 
skikkelig vanskelig stilling, men Sara fant 
en løsning. 31.Dxe8+! 

u26 (født 1993-1998):

1  Bjørn Robert Unhjem (Molde SKU) 5,5

2  Vebjørn M. Leonhardsen (Bærum SSU)  3,5

3  Mathias Sætre (Haukås SSL)  3,0

Klasse A (født 1999-2001):

1 Sara Næss (Vålerenga USK) 5.0

2 Andreas Fossan (Stavanger SKU)  5.0

3 Håkon Abeland Myrheim (Stavanger SKU) 4.5

4 Simen Sørensen (Sevland SKU) 4.5

5  Sverre Skjølingstad (Stavanger SKU) 4.5

Norgesmesterskapet  
for barn og ungdom
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XABCDEFGHY
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xabcdefghy

På denne måten utnytter hvit at svart ikke 
kan slå dronningen uten at hvit får tatt svart 
sin dronning. (PS! Ser du hvorfor sort ikke 
kan ta dronningen med løperen?).

Hvit vant etter 31...Kc7 det som skjedde 
videre var også et spennende eventyr. 1-0

Klasse B, 15-16 år 
I klassen 15-16 år gjorde Nordstrand 
SKU det veldig godt, og tok de to øverste 
plassene. Isak Sjøberg tok førsteplassen, 
mens klubbkamerat FM Andreas 
Tryggestad kom på andreplass. Også i 
denne klassen tok Stavanger SKU medalje 
med Abyl Kizatbay. Nå skal vi se Isak vinne 
et flott parti i runde 5:

K  Isak Sjøberg 
k  Sondre Melaa 
 NM for ungdom, runde 5

XABCDEFGHY

8-+-+-+-tr(

7zpl+-+p+k'

6-wq-vL-vl-zp&

5+-zpp+P+-%

4-+-+-+-+$

3+-zPL+-wQ-#

2PzP-+-+PzP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

De to spillerne har like mange brikker, men 
den svarte kongen har ikke så mange 

fluktfelt. Spesielt løperen på d3 er skummel 
siden den sikter mot svarts konge. 30.Te7 
Om svart slår tårnet med 30... Lxe7 følger 
31.f6 matt! 30…c4+ 31.Kh1 Tf8 
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Nok en gang fant hvit et kanontrekk! 
32.Dg6+! 

F-bonden er bundet, så svart må flytte 
kongen. Problemet er at nå starter svart å 
miste brikker. 32…Kh8 33.Dxf6+ 
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Det tok ikke mange trekk før svart ga seg. 
1-0 (35 trekk)

Klasse B (født 2002-2003):

1 Isak Sjøberg (Nordstrand SKU) 6.0

2 Andreas G. Tryggestad (Nordstrand SKU) 5.5

3  Abyl Kizatbay (Stavanger SKU) 5.0

4 Daniel Nordquelle (Nordstrand SKU)  5.0

5 Aleksander Flæsen (Stavanger SKU)  5.0

6 Andre Nielsen (Alta SKU)  4.5

7  Tobias Lang Nilsen (Moss SKU)  4.5

8  Ingrid Skaslien (Vålerenga USK)  4.5

9  Aleksander Fossan (Stavanger SKU)  4.0

10  Sondre Melaa (OSSU)  4.0
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Klasse C, 13-14 år
I klassen 13-14 år var det Sander 
Fuglestein, fra den ene arrangørklubben, 
Sevland SKU, som gjennomførte en 
veldig sterk turnering, og vant klassen. På 
andreplass med like mange poeng kom 
Noam Vitenberg, fra SK av 1911 i Oslo. 
Her ser vi Sander vinne et nøkkelparti i 
runde 6:

K  Sander Fuglestein 
k  Max Dahl 
 NM for ungdom, runde 6
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Hvit har en farlig fribonde, men foreløpig 
har svart blokkert den med løperen. 
Hvordan skal hvit komme videre? 47.La6!
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Om svart slår løperen vil b-bonden 
spasere i mål. 47…Lc8 

48.d7! Nok et sterkt trekk. Løperen 
lokkes vekk fra forsvaret av b7-bonden. 
48…Lxd7 49.Lxb7 
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Nå som hvit plutselig har en fribonde 
i b-linjen er svarts konge nødt til å løpe 
over til den siden av brettet. 49…Ke7 
50.La6 Kd8 51.Ke5 Lc8 52.b7 Lxb7 
53.Lxb7 
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Svart måtte til slutt gi løperen for bonden, 
og herfra og inn var det en smal sak for 
hvit å vinne partiet. 1-0

Klasse C (født 2004-2005):

1  Sander Fuglestein (Sevland SKU) 6.0 

2  Noam Aviv Vitenberg (1911U) 6.0 

3  Elham Abdrlauf (OSSU)  5.5

4  Mathias Lind Schouten (Tromsø SKU) 5.5

5  Mathias Unneland (Aalesund SLU) 5.0 

6  Max Dahl (1911U)  5.0 

7  David Luangtep Vangen (OSSU) 5.0 

8  David Nesse (Smeaheia SS) 5.0 

9  Afras Mansoor (Søråshøgda SSK) 5.0 
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De yngste klassene 
I klassen for 12 åringer forsvarte Shazil 
Shehzad fra Smeaheia SS tittelen sin fra 
fjoråret, men fikk kamp helt til målstreken 
fra Gunnar Brandshaug Dale fra Bærum 
SSU. Eivind Grunt Kreken fra Nordtrand 
SKU og Olai Dyrhaug Eriksen fra 
Laksevåg SKU gjorde også meget sterke 
prestasjoner, og fulgte på de to neste 
plassene.

I de yngste klassene var det også veldig 
jevnt, og i klasse 11 år var det Sergey 
Eliseev fra Smeaheia SS som dro det 
lengste strået og vant førstepremien.  I 
klasse 10 år vant Aksel Bu Kvaløy fra 
Stavanger SKU alle partiene sine, og 

ble dermed norgesmester i den samme 
klassen for andre gang på rad. Også i 
klasse 9 år fikk vi en vinner som klarte å 
vinne alle sine 9 partier, og det var Nicolai 
Østensen fra Klyve SK.

Det var veldig mange gode partier og 
sterke prestasjoner i årets NM for barn 
og ungdom, og vi håper du har lært litt 
av å se hvordan vinnerne i de tre eldste 
klassene spilte!

Klasse D (født 2006):

1  Shazil Shehzad (Smeaheia SS) 7.5

2  Gunnar Brandshaug Dale (Bærum SSU) 7.0 

3  Eivind Grunt Kreken (Nordstrand SKU) 6.5

4  Olai Dyrhaug Eriksen (Laksevåg SKU) 6.5

5  Torbjørn Valvåg (Tromsø SKU) 6.0 

6  Theo N. Johannessen (Haukås SSL) 6.0 

7  Elias Fredrik Budde (Vålerenga USK) 6.0 

8  Livia Lindstad (Nordstrand SKU) 5.5

9  Jo Frønsdal Engedal (OSSU) 5.5

10  Linnea Larre (OSSU)  5.5

Klasse E (født 2007):

1  Sergey Eliseev (Smeaheia SS) 8.0 

2  Axel Tunsjø (OSSU)  7.5

3  Sverre Lye (Smeaheia SS) 6.5

4  Joakim Aasen (Haukås SSL) 6.0 

5  Timian M. M. Solaas (Nordstrand SKU) 6.0 

6  Eirik Strøm Austad (Brattås Usk) 5.5

7  Viktor N. Løvåsen (Vålerenga USK) 5.5

8  Amelia Nordquelle (Nordstrand SKU) 5.5

9  Erlend Sommerhein (Bærum SSU) 5.5

10  Balder Salte (Smeaheia SS) 5.0 

Klasse F (født 2008):

1  Aksel Bu Kvaløy (Stavanger SKU) 9.0 

2  William Aleksander Olsen (Bærum SSU) 6.5

3  Oskar Steensen (OSSU) 6.5

4  Lykke-Merlot Helliesen (Caissas u) 6.0 

5  Julian Lothe Ringen (Søråshøgda SSK) 6.0 

6  Mikael Digernes (Nittedal SKU) 5.5

7  Yngve Mahle Rekdal (Nordstrand SKU) 5.0 

8  Kristoffer W. Strømhaug (Rosenborg SKU) 5.0 

9  Vetle Bjørge Strand (Fredrikstad Fus) 5.0 

10  Marton Moi (Stavanger SKU) 5.0 

Klasse G (født 2009 og senere):

1  Nicolai Østensen (Klyve SK) 9.0 

2  Isak Vinh Brattgjerd (OSSU) 7.0 

3  Eivind Jiabao Ji (Rosenborg SKU) 7.0 

4  Håvard Haug (OSSU)  7.0 

5  Jiabao Eric Ji (Rosenborg SKU) 6.5

6  Felix Tunsjø (OSSU)  6.0 

7  Håkon Salte (Smeaheia SS) 6.0 

8  Olav Bjørkan (Elefantene U) 6.0 

9  Evsuld Myagmarsuren(Tromsø SKU) 6.0 

10  Alexander Aasen (Haukås SSL) 6.0 
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Magnus Carlsen slutter aldri å 
imponere. I sjakk-VM i London 
ble det ulidelig spennende, men 
til slutt var det nordmannen 
som kunne slippe jubelen løs.

På forhånd sa Magnus Carlsen 
at Fabiano Caruana var den 
verst tenkelige motstanderen. 
Amerikaneren hadde vært i 
kanonform hele året og hadde 
ligget i hardtrening de siste seks 
månendene. Han var fast bestemt 
på å vinne verdensmestertittelen. 
Også på ratinglistene hadde 
Caruana krabbet oppover, og da 
startskuddet for VM gikk skilte det 
bare tre små ratingpoeng. 

Magnus Carlsen har vært 
verdensmester siden 2013. Kunne 
han klare å vinne enda en gang?

Det første av i alt tolv 
langsjakkpartier så ut til å bli veldig 
bra for Magnus Carlsen, men det 
endte til slutt endte remis.

Det som skjedde etter dette var litt 
rart. For det ene partiet etter det 
andre endte med remis, og da alle 

tolv partier var ferdigspilt var det 
ingen som hadde vunnet et eneste 
parti. Når det er to så jevngode 
spillere er det ikke uvanlig at det 
blir mange remiser, men tolv på 
rad er litt sprøtt. Har du spilt flere 
remiser på rad noen gang?

Etter langsjakkpartiene skulle alt 
avgjøres på én dag. Den siste 
dagen skulle de to spilte fire 
hurtigsjakkpartier, og dersom det 
stod likt etter dette ville det hele gå 
til lynsjakkavslutning. 

Det ble ingen lynsjakkpartier, og 
grunnen til det er at Magnus er så 
fryktelig god i hurtigsjakk. 

Dermed har Norge verdens-
mesteren i hvert fall i to år til. 
Dessuten er Magnus en av få 
som har klart å vinne hele fire VM-
matcher. Den som har klart å vinne 
flest er Emanuel Lasker (se liste på 
neste side). 

Allerede om to år, kan Magnus 
vinne sin 5. match. Men først skal vi 
på de neste sidene se hvordan han 
avgjorde mot Fabiano Caruana!

Verdensmester!
– igjen!

Det er ikke så greit å 
møte verdens beste 
sjakkspiller! Fabiano 
Caruana tapte 3-0 i 

hurtigsjakkomspillet.   
begge foto: fide
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Verdensmester!
– igjen!

Flest seire i VM-matcher

1  Emanuel Lasker   6

2 Mikhail Botvinnik   5

3 Garry Kasparov   4

 Viswanathan Anand  4

 Aleksandr Alekhin  4

 Wilhelm Steinitz   4

 Magnus Carlsen   4



qp

Etter tolv remispartier var det mange 
som var nervøse før de to spillerne 
skulle spille hurtigsjakk. 

En som hadde tro på egne ferdigheter var 
Magnus Carlsen. Det som mange trodde 
skulle bli veldig spennende, endte med å 
bli enveiskjøring for Magnus Carlsen.

Første hurtigsjakkparti:
K  Magnus Carlsen 
k  Fabiano Caruana 
 Sjakk-VM 2018, 1. omspill
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Hvit ligger en bonde over men faktisk er 
stillingen remis ved riktig spill. 

Det er et gammelt ordtak som sier at 
alle tårnsluttslipp er remis. Dette er en 
overdrivelse og det finnes mange unntak, 
men i dette tilfellet stemmer det. 37...
Kxe4? Etter dette naturlige trekket er det 
plutselig tapt. 

Redningen var å først sjakk med tårnet 
med 37...Ta2+!, men dette var så 
komplisert at selv Caruana ikke forstod 
alle detaljene.  

Etter det nøyaktige trekket 38.Te7+! 
er stillingen tapt for svart. 38…Kxf5 
39.Txg7 Kf6 40.Tg5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6p+-+-mk-+&

5+-+-+-tRp%

4-+-+-+-zP$

3tr-+-+-zP-#

2-+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart mister h-bonden, og det 
finnes ikke noe forsvar mot at de to 
sammenhengende fribøndene spaserer i 
mål. 1-0 (55 trekk) 

Magnus sin seier i det første partiet var 
svært ubehagelig for Fabiano Caruana. 
Amerikaneren var nødt til å vinne for å 
henge med i matchen, men det er enklere 
sagt enn gjort.

Andre hurtigsjakkparti:
K  Fabiano Caruana 
k  Magnus Carlsen 
 Sjakk-VM 2018, 2. omspill
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Caruana gikk hardt ut i åpningen og 
fikk en farlig fribonde i c-linjen. Magnus 
lot seg ikke skremme, og sørget for at 
springeren ville finne et fabelaktig felt. 
25...e4! 
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Springeren skal til e5-feltet.  Caruana 
valgte å gå på med fribonden med 26.c7 
Lxc7 27.Sxc7, men til slutt fikk svart 
springeren til gullfeltet. 27…Se5 
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8r+r+-+k+(

7+-sN-+pzp-'

6-+-zp-+-+&

5+-+-snq+p%

4p+Q+p+-zP$

3+-+-vL-zP-#

2PzP-+-zP-+"

1+-tR-mK-+R!

xabcdefghy

Med en svart springer som står så sterkt 
er det ikke lett å være hvit. Faktisk var det 
så vanskelig at partiet var over etter ett 
trekk fra hver av spillerne. 28.Sd5 Kh7 
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Stillingen er veldig vanskelig å forstå, 
men Caruana fant ingen løsning på 
problemene og ga opp partiet.  0–1

 Tredje hurtigsjakkparti: 
Om Magnus klarte remis i det tredje 
eller fjerde partiet ville han vinne 
verdensmesterskapet. Caruana derimot, 
måtte vinne to partier på rad for å henge 
med, men det viste seg å bli altfor 
vanskelig.

K  Magnus Carlsen 
k  Fabiano Caruana 
 Sjakk-VM 2018, 3. omspill
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Denne gangen er sluttstillingen lett å 
forstå! Hvit har to dronninger, mens svart 
har bare en. En slik stilling er barnemat 
for Magnus å vinne, og Caruana ga derfor 
opp den håpløse kampen. 

Hurra! Magnus vant verdensmester-
skapet nok en gang! 

Neste gang Magnus skal forsvare VM-
tittelen er om to år. Vi vet ikke hvem 
han skal spille mot enda, men seieren i 
årets VM betyr at han kommer til å være 
verdensmester i minst 7 år. Det betyr at 
han for alvor kommer til å skrive seg inn i 
historiebøkene.

For oss sjakkspillere er dette gode 
nyheter. For VM-tittelen til Magnus betyr at 
sjakk kommer til å være kjempepopulært 
i Norge. Det som da kan skje er at 
mange flere starter med sjakk og vi kan 
fortsette å kose oss med å se på flere 
sjakkturneringer på TV. Heia Magnus!!
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Med USF 
til Batumi!

 Q

 Q

Til venstre: Geir Nesheim, USF (reiseleder), Håkon Hembre Helgøy (Sandved SSK), Vegard Simensen (Frei SKU), Abyl Kizatbay (Stavanger SKU), Bjørn Robert 
Unhjem (Molde SKU), Malgorzata Kopaczek-Styczen (Frøya SKU), Sindre K Ratama (Alta SKU), Mats Nærheim (Smeaheia SS), og Erlend Kyrkjebø (Stavanger SKU, 
reiseleder). Akademi-kandidatene Gunnar Lund, Aleksander Fossan, Benjamin Halvorsen, Ramona Mork og Henrik Øieroset var dessverre forhindret fra å delta på 
denne samlingen.  Over: Møter, oppgaver, men også gode middager, sjakk og mye moro stod på planen når USF-akademiet var på studietur til sjakk-OL.



Vet du hvor Batumi ligger? Det var 
der sjakk-OL ble arrangert i år! 
Dermed var det også destinasjonen 
for den mest eksotiske samlingen for 
dette kullet på USF-akademiet.

Norsk sjakk drives av ildsjeler, de som 
leder klubbene rundt om i Norge, 
og derfor har USF et tilbud til USF-
medlemmer som står på i hjemklubbene. 
Dette tilbudet kalles USF-akademiet, og 
det første kullet er nå hjemme fra sin 
fjerde samling. 

En langhelg i høst reiste årets kull 
på USF-akademiet til sjakk-OL 
som i år ble arrangert i Georgia.  
– Som potensielle organisatorer i 
fremtiden var det viktig at vi fikk 
se hvordan alt styres, og hvordan 
avgjørelser blir tatt innenfor de 
forskjellige feltene i internasjonal sjakk, 
sa Malgorzata Kopaczek-Styczen til 
lokalavisa Hitra-Frøya, da de kom hjem 
fra Batumi. 

Det er nettopp derfor deltakerne på USF-
akademiet fikk reise til Batumi, byen i 

Georgia som ligger ved Svartehavet, helt 
sørøst i Europa. 

– Vi fikk blant annet vite hva oppgavene 
til dommerne går ut på under OL. 
hvordan de ble satt opp til dømming ved 
bestemte land, hvordan det er mulig å bli 
en internasjonal dommer, om forskjellige 
nivåer av Verdenssjakkforbund-dommere 
og mye mer, sa hun. 

USF-akademiet startet opp høsten 2017 
og avsluttes med et seminar i januar  

2019. Deretter vil USF evaluere 
tilbudet og se om tilbudet skal 
fortsette sesongen 2019-2021 
også. 

På det siste seminaret i januar 
tar elevene et seminar for å bli 
«International Organizer», som 

betyer at de etter en aspirantperiode  
kan arrangere turneringer man kan 
bli stormester i. De kan til og med 
arrangere både EM og VM og andre 
store turneringer! Kanskje en av disse 
arrangerer sjakk-VM i 2020 hvis vi får det 
til Oslo? 
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Med USF 
til Batumi!

Til venstre: Geir Nesheim, USF (reiseleder), Håkon Hembre Helgøy (Sandved SSK), Vegard Simensen (Frei SKU), Abyl Kizatbay (Stavanger SKU), Bjørn Robert 
Unhjem (Molde SKU), Malgorzata Kopaczek-Styczen (Frøya SKU), Sindre K Ratama (Alta SKU), Mats Nærheim (Smeaheia SS), og Erlend Kyrkjebø (Stavanger SKU, 
reiseleder). Akademi-kandidatene Gunnar Lund, Aleksander Fossan, Benjamin Halvorsen, Ramona Mork og Henrik Øieroset var dessverre forhindret fra å delta på 
denne samlingen.  Over: Møter, oppgaver, men også gode middager, sjakk og mye moro stod på planen når USF-akademiet var på studietur til sjakk-OL.
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Løsning nr 4, 2018

Klarte du oppgavene i forrige 
nummer?

Oppgave 1 (Hva heter han som 
vant junior-VM i fjor?): 
Riktig svar er Aryan Tari, han er en 
norsk stormester som vant junior-VM i 
2017. Det var noen som svarte Parham 
Maghsoodlo, men han vant jo i år!

Oppgave 2 (Hvor mange felt 
(ruter) er det på et sjakkbrett?): 
64 - dette var kanskje litt for enkelt?

 
 
Den dyktige vinneren ble Herman 
Vassbotn fra Molde sjakklubb som 
får en sjakkbok i posten. Gratulerer!

Gla’sidene
Send gjerne inn tegninger, dikt, vitser eller egne oppgaver også 
 - alle bidrag premieres!

–Pass på å holde vinduene 
lukket i juleferien!

–Da slipper du  
overraskende trekk!
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Premieoppgave:
Løs kryssordet og finn løsningordet: 

hint: fornavn

hi
nt

: f
or

na
vn

Hvis du klarer kryssordet kan du sende løsningen på 
e-post til forsteraden@gmail.com innen 15. januar og bli 
med i trekningen av en flott sjakkbok!



Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Bli med på NM for skolelag 2018!  
Fredag 27. - søndag 29. april i Quality Hotel & Resort Sarpsborg  
 
NYTT I ÅR er åpen deltagelse for alle skoler i Norge. Hver skole kan stille med flere lag som 
består av fire spillere og inntil to innbyttere. Alle deltagerne må være eller bli medlemmer i 
USF. Fin trening får dere i KM for skolelag som mange kretser holder 18. eller 19. mars. 

 

NM i sjakk for barneskolelag, for ungdomsskolelag og for videregående skoler* 
 

*NM for videregående skoler er denne gang uoffisielt mesterskap, men på årsmøtet til USF under mesterskapet blir det 
foreslått gjeninnført som offisielt NM. Det er stor interesse for sjakkspilling også på videregående skoler rundt i landet! 

 
 Program og tenketider: 

Turneringen spilles over 7 runder etter 
Norges Sjakkforbunds Monradsystem. 
Første runde spilles med 61 minutters  
tenketid per spiller på hele partiet. De  
seks andre rundene spilles med 60 mi-
nutters tenketid per spiller på hele partiet, 
pluss 30 sekunders tillegg per trekk.  

 

NM-hotellet ligger like ved E6 nord for Sarpsborg og 
er samme sted der Landsturneringen 2018 arrangeres 
i juli. Kalles «Norges morsomste hotell». I tillegg til 
fine rom, god mat og gode spilleforhold har det blant 
annet eget Badeland som hotellgjestene får fri adgang 
til. Superland er et aktivitetssenter, og hotellet har 
også treningssenter og spaavdeling.  

All informasjon og påmelding på turneringens hjemmeside: 
 

www.sjakk.net/NM-skolelag-2018/ 

Frammøte før start fredag 27/4 innen  
kl 1530. Buss går fra Oslo Bussterminal  
kl 1305 eller 1405. 
Startkontingenten er kr 1000 per lag.  
 
Overnatting på NM-hotellet for eksempel i  
4-sengsrom kr 400 per døgn med frokost 
eller kr 650 med helpensjon (frokost, lunsj- 
og middagsbuffé) 
 
Husk: LAGSJAKK ER EKSTRA GØY! 

NM for jenter!
Hell SKU og Nidaros Idrettsungdomsskole ønsker 
velkommen til NM for jenter 8.-10. februar 2019 på  

Nidaros Idrettsungdomsskole i Trondheim!

Spillested: 
Nidaros Idrettsungdomsskole i Trondheim. Vi har satt opp to biler, slik at de som 

ønsker får gratis bil-skyss fra flyplassen til spillestedet og tilbake.

Generell informasjon: 
 Gratis overnatting på skolen. 

Rimelig kantine med alle måltider på skolen, kontanter eller vipps. 
Kinosal, treningsrom, bordtennis og gymsal på skolen. 

De øverste bordene i hver klasse sendes live.

    Turneringsleder Torbjørn Dahl: 
epost: t76dahl@gmail.com mobil: 98209370

Premiering: 
Premier til alle.

Mer informasjon: 
https://www.hellchess.com/nm-for-jenter-2019/


