
Camp vinterferie 
 

Sjakkhuset, mandag 22. til fredag 26. februar 
 
All sjakkinteressert ungdom (født 1990-1997) inviteres herved til ungdomsuke i vinterferien. 
Her ønsker vi at du skal lære sjakk og spille sjakk sammen med jevnaldrende ungdom. Sist, 
men ikke minst, du skal ha det moro!  
 
Vi har tre mål for ungdomsuka: 
 

Du skal få spille mye sjakk: Det kommer til å være mye spilling på ungdomsuka. 
Hver dag spiller du ett turneringsparti med lengre betenkningstid. Turneringen 
avsluttes på torsdag med en premieutdeling. Fredag avsluttes ungdomsleiren med 
BGP-turneringen på Kjelsås skole, der vi satser på å ha stor og sterk deltakelse i de 
eldre klassene. 
 
Du vil bli en bedre spiller: Vi kommer mest sannsynlig til å ha to grupper delt inn 
etter spillestyrke. Sjakkuken er for spillere på alle nivåer, og vi forventer at alt fra helt 
ferske spillere til landets beste ungdommer vil komme. Dyktige trenere vil gi deg 
viktig kunnskap som vil gjøre deg til en bedre spiller.  

 
Du skal ha det skikkelig moro: På ungdomsuka vil du møte jevnaldrende, og gode 
vennskap kan knyttes. Vi vil ha en rekke morsomme aktiviteter. Blant disse 
aktivitetene er kombiturnering (960, rakettsjakk og slåsjakk), sjokkturnering + quiz. 
For mange vil nok aketuren i korketrekkeren på onsdag være høydepunktet.  

 
 
Sted: Sjakkhuset, adresse Sandakerveien 24D (bygg F3) på Sagene/Torshov (”Myrens 
verksted”). Atkomst med buss 20, 37 eller 54 til stoppestedet Arendalsgata. Se kart på 
http://www.sjakkhuset.no/kontakt-oss/ OBS!! På fredag er det oppmøte på Kjelsås skole. 
  
Trener Hovedtrener blir IM Torbjørn Ringdal Hansen. Medtrener er foreløpig ikke bestemt.   
 
Pris: Ungdomsuka koster kr 1090. Dette inkluderer blant annet mat på mandag og torsdag, 
kollektivtrafikk til korketrekkeren og startavgift i fredagens turnering (se programmet under). 
Deltakerne må ha med matpakke tirsdag og onsdag. Fredag vil man få kjøpt pølser etc i 
kantina på BGP-turneringen. Onsdag bes man ha med akebrett eller eventuelt penger til leie 
av kjelke på korketrekkeren.     
 
Påmelding: Påmelding og spørsmål vedrørende ungdomsuka skjer til Torbjørn Ringdal 
Hansen, torbjorn@sjakkhuset.no eller man kan ringe Sjakkhuset på 21 01 98 11. Ved 
påmelding vennligst oppgi navn, fødselsdato, adresse og klubb. Man vil da få tilsendt faktura 
som må være betalt i god tid før ungdomsuken begynner.   
 
NB: Det er kun plass til 25 deltakere, så meld deg på raskt dersom du vil være med! 
 
 
Se neste side for program 



PROGRAM 
 
Merk at det i løpet av alle dagene vil bli utendørs pauser med aking og andre uteaktiviteter, så 
ta med klær til dette. 
 
Mandag 22. februar 
08.30 - 08.45  Velkommen! 
08.45 - 09.45  Undervisning i grupper – Dagens tema 
09.45 - 10.00 Pause 
10.00 - 11.00  Undervisning i grupper – Trene på dagens tema 
11.00 - 11.45 Matpause (Pølser)  
11.45 - 13.00 Kombiturnering (960, rakettsjakk og slåsjakk) 
13.00 - 16.00  Turneringsparti (1. runde) og partianalyser 
 
Tirsdag 23. februar 
08.30 - 09.45  Undervisning i grupper – Dagens tema  
09.45 - 10.00  Pause 
10.00 - 11.00 Undervisning i grupper – Trene på dagens tema 
11.00 - 11.45 Matpause (Ta med matpakke)  
11.45 - 13.00 Sjåkturnering + Quiz  
13.00 - 16.00  Turneringsparti (2. runde) og partianalyser 
 
Onsdag 24. februar 
08.30 - 09.15 Undervisning i grupper – Dagens tema  
09.15 - 09.30 Pause 
09.30 - 10.15  Undervisning i grupper – Trene på dagens tema 
10.15 - 13.00 Vi aker i korketrekkeren. Ca. kl.11.30 har vi matpause. (Ta med matpakke)  
13.00 -  16.00 Turneringsparti (3. runde) og partianalyser  
 
Torsdag 25. februar 
08.30 - 09.45  Undervisning i grupper – Dagens tema  
09.45 - 10.00  Pause 
10.00 - 11.00 Undervisning i grupper – Trene på dagens tema 
11.00 - 11.45 Matpause – Pizza!  
11.45 - 13.00 Uteaktiviteter   
13.00 - 16.00  Turneringsparti (4. og siste runde) og partianalyser 
Ca. kl 16.00  Premieutdeling (Premie til alle!) 
 
Fredag 26. februar 
BGP-turnering. Oppmøte på Kjelsås skole senest kl 09.00. Seks runder (partier) med 25 
minutter tenketid. Premie til alle. Turneringen og ungdomsuken avsluttes ca kl 15.30. 
 
 
Vi forbeholder oss retten til å justere programmet hvis praktiske forhold tilsier det. 


