
Oslo Sjakkrets Ungdom og Sjakkhuset inviterer til 

SJAKKUKE FOR UNGDOM 
Sjakkhuset, mandag 10. til fredag 14. august 

 
 
Bli med på en meget lærerik og morsom sjakkuke for ungdom. Uka består av sjakktrening, 
uteaktiviteter og en turnering som blir ratingberegnet både nasjonalt og i FIDE! 
 
Sjakkuka er åpen for dem født 1990-1997.  
NB: Det er kun plass til 30 deltakere, så meld deg på raskt dersom du vil være med! 
 
 
STED  
Sjakkhuset, adresse Sandakerveien 24D (bygg F3) på Sagene/Torshov (”Myrens verksted”). 
Atkomst med buss 20, 37 eller 54 til stoppestedet Arendalsgata. 
 
 
TIMEPLAN 
I grove trekk vil timeplanen se slik ut (unntaket er fredagens turnering): 
  08.30-11.00:  Gruppeundervisning 
  11.00-13.00:  Fysisk aktivitet/uteaktiviteter/lunsj 
  13.00-16.00:  Ratingturnering og analyse av egne partier 
 
Ratingturnering: Sjakkuka inkluderer en ratet turnering over seks runder. Turneringen rates i både 
norsk og internasjonal rating. Tenketiden er 1 time på 40 trekk og 30 min på resten. De fire første 
rundene spilles mandag til torsdag kl 13-16, mens runde fem og seks spilles på fredagen. Premie til 
alle. 
   
 
TRENERE/LEDERE 
Trenere er IM Torbjørn R. Hansen, IM Torstein Bae og WIM Silje Bjerke, som er sterke 
sjakkspillere og har lang erfaring med å undervise barn og ungdom i sjakk.  
 
 
INFORMASJON OG PRIS  
Sjakkuka koster kr 1050. Dette inkluderer mat på mandag og torsdag (se programmet under). 
Deltakerne må ha med matpakke tirsdag og onsdag. Fredag kan man ha med matpakke eller få 
kjøpt baguetter/pizza. 
  
Påmelding og spørsmål vedrørende sjakkuka skjer til Silje Bjerke, e-post silje.bjerke@gmail.com, 
telefonnummer 411 04 416. Ved påmelding, oppgi navn, fødelsdato, adresse og klubb. 
  
Ved påmelding får man tilsendt faktura på deltakeravgiften. Faktura må være betalt i god tid før 
sjakkuka begynner, ellers går plassen til den neste på ventelista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM 
 
Mandag 10. august 
08.30-08.45 Åpning 
08.45-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Pølser og fotball 
13.00-16.00 Turneringsparti (1. runde) og partianalyser 
 
Tirsdag 11. august 
08.30-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Minigolf, volleyball og lunsj (ta med matpakke!) 
13.00-16.00 Turneringsparti (2. runde) og partianalyser  
 
Onsdag 12. august 
08.30-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Bordtennis, utesjakk og lunsj (ta med matpakke!) 
13.00-16.00 Turneringsparti (3. runde) og partianalyser 
 
Torsdag 13. august 
08.30-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Pizza og fotball 
13.00-16.00 Turneringsparti (4. runde) og partianalyser 
 
Fredag 14. august 
08.30-11.30 Turneringsparti (5. runde) og partianalyser 
12.00-15.00 Turneringsparti (6. runde) og partianalyser 
15.00-15.15 Premieutdeling og avslutning 
15.15-16.00 Uformelle aktiviteter (filmvisning og lynsjakk/sjokk) 
 
Vi forbeholder oss retten til å justere programmet hvis praktiske forhold tilsier det. 


