
Schakklubben av 1911s Ungdom 
(medlem av Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) og Ungdommens Sjakkforbund (USF)) 

inviterer alle medlemmer i USF til stor sjakkturnering for barn og ungdom: 

Korsvollsjakken 
BGP & UGP II 2009 

Barnas Grand Prix og Ungdommens Grand Prix 
 
Tid: Søndag 13.desember, frammøte innen kl. 10.20, 1. runde starter kl. 11.00, 
premieutdeling ca kl. 16.00, litt før eller litt seinere. 
Sted: Korsvoll skole, Peder Ankers vei 23, Oslo. (Sognsvannsbana til Holstein, bussrute 25 til 
Nordberghjemmet, med bil fra Store Ringvei kjører du opp Sognsveien eller Maridalsveien og tar 
av Carl Kjelsens vei som møter Peder Ankers vei nedenfor kirken.) 
 
Klasseinndeling: 
Mikroputt  (født 2000 og senere)  Kadett (født 1993-1995) 
Miniputt (født 1998 og 1999)  Ungdom (født 1983-1992) 
Lilleputt (født 1996 og 1997)  Begynner (født 1993 og senere): For spillere som har 
ingen eller liten erfaring fra liknende turneringer, og ikke har vunnet begynnerklassen tidligere. Litt 
erfaring med bruk av sjakkur er ønskelig, men kan læres underveis. Begynnerklassen deles i to 
omlag like store grupper etter alder. 
 

Det spilles 6 runder med 20 minutter pr spiller og parti. 
Startavgift:  kr. 80.  Søskenrabatt.  
Premiering:  Premier til alle som deltar! 
Påmelding innen fredag 11. desember kl. 22.00 til  

Johs. R. Kjeken, e-post: jrkjeken@online.no , tlf. 22 46 12 06 
Oppgi: Navn, klubb, fødselsdato og klasse. Meld deg på i god tid! 

(Påmelding etter fristen godtas bare om det er plass og mot kr. 120 i startavgift.) 
 

KANTINE MED SALG AV PØLSER, BRUS, KAFFE OG VAFLER 
 

Turneringen teller i Barnas og Ungdommens Grand Prix 2009. 
(Deltakerpoeng i begynnerklassene, full skala i øvrige klasser.) 

 

SJAKK – TANKENS EVENTYR OG IDRETT 

1911U 
Hjemmeside:  http://ungdom.sk1911.no/ 

 
 

SJAKKHUSET 

vil ha utsalg av sjakkutstyr, brett, brikker, klokker, sjakkbøker, DVD’er, m.m. 

Kan julegaveproblemene løses her? 
 

SK av 1911s Ungdom har flott klubbgenser med klubbemblem på brystet og ”1911U” på ryg-
gen. Kongeblå med gult trykk.  Den koster kr. 180,- og vil være til salgs under turneringen. 


