
SCHAKKLUBBEN AV 1911S UNGDOM 
inviterer sine medlemmer til 

1911U HØSTCUP 2016 
Turneringen der du lærer å bli sjakkspiller! 

Korsvoll skole torsdager kl. 18.15- 
(De fleste er ferdige mellom kl. 19.15 og 20. 15, men ingen vet hvor lenge et parti varer, 5 minutter eller 3 timer.) 

 
Dette er et tilbud til alle medlemmer som er motivert for å lære mer sjakk, og som ønsker 
trening i seriøse partier. Det er ingen nedre aldersgrense, men du må kunne å notere og spille 
gjennom partier. Tilbudet anbefales ikke for 1. og 2. klassinger. 
 
SPILLEPLAN, rundestart kl. 18.15: 
Torsdag 13. oktober: 1. runde 1911U Høstcup 2016, frammøte 18.10 
Torsdag 20. oktober: 2. runde, start kl. 18.15 
Torsdag 27. oktober: 3. runde, start kl. 18.15 
Torsdag 3. november: 4. runde, start kl. 18.15 
Torsdag 10. november: 5. runde, start kl. 18.15 
Torsdag 17. november: 6. og siste runde, start kl. 18.15, kan ikke utsettes. 
 
Seks runder Monrad. Tenketid 60 min + 30 sek pr trekk. Ett parti hver kveld. Ingen startavgift.  
Ypperlig trening for de som vil delta i NM eller andre langsjakkturneringer. 
Turneringen blir ratet (Norge/FIDE). NOTERINGSPLIKT. 
 
Premier til alle som deltar. Tradisjonelt blir det STOR pokal til vinneren. 
 
Påmelding til Johs. i klubben eller tlf. 905 05 071, e-post jrkjeken@online.no innen 11/10. 
Deltakerliste, resultater og rundeoppsett på 1911Us hjemmeside: http://ungdom.sk1911.no/ 
 
NYE spillere og «nye foresatte» bør lese invitasjonen grundig slik at de vet hva de innlater seg på! 
 
Noen regler som deltakerne er forpliktet til å følge: 

1. Det skal være stille i spillelokalet. 
2. Ingen løping, roping, bråk og tull inne på skolen. 
3. Du må være villig til å studere partiet etterpå hvis det er tid. GM Frode Urkedal vil være til stede fra kl. 

19.15 for å gjennomgå avsluttede partier sammen med spillerne. 
4. Det må meldes forfall så tidlig som mulig hvis du er forhindret fra å møte. Spillere som ikke møter og 

som ikke har meldt forfall innen kl. 12. på spilledagen vil normalt tape på WO. Forfall meldes Johs, tlf. 
eller e-post. Utsatte partier kan spilles på Damplassen. Partier kan også avvikles på Damplassen på 
forhånd hvis rundeoppsettet er kjent.  

 

Sjakk for alle som har lyst! 
1911U 

 

Se vår nye hjemmeside: http://ungdom.sk1911.no/ 
 


