
Oslo Sjakkrets Ungdom og Sjakkhuset inviterer til 

JENTESJAKKSKOLEN 2010 
Sjakkhuset, mandag 16. til fredag 20. august 

 
For første gang inviterer vi til sjakkskole kun for jenter! Den siste 
uken i sommerferien har du sjansen til å lære mer sjakk, treffe nye 
og gamle venninner og delta på mange morsomme aktiviteter!  
 
Det blir fire dager med undervisning og aktiviteter, før vi avslutter 
med Åpent Oslomesterskap for jenter BGP/UGP på fredagen. 
 
 

 
STED: 
Jentesjakkskolen avholdes på Sjakkhuset på Sagene i Oslo (området ”Myrens verksted”). Adresse 
Sandakerveien 24D, bygg F3. Se kart og veibeskrivelse på http://www.sjakkhuset.no/kontakt-oss/ 
 
TIMEPLAN: 
I grove trekk vil timeplanen se slik ut (unntaket er fredagens turnering): 
  08.30-09.00  Ankomst og uformelle aktiviteter 

09.00-11.00:  Undervisning 
  11.00-13.00:  Fysisk aktivitet / uteaktiviteter 
  13.00-15.00:  Turneringsspill 
  15.00-17.00:  Uformelle aktiviteter 
 
Alle aktivitetene vil foregå på eller ved Sjakkhuset. Det organiserte opplegget starter kl 09. Fram til 
kl. 15 har vi fast opplegg med spilling, undervisning og andre aktiviteter. Etter kl. 15 kan barna bli 
hentet alt etter som når foreldrene ønsker, men senest kl. 17. Blant de uformelle aktivitetene er 
filmframvisning, lynsjakk og ”sjokk”. 
 
Trener på sjakkskolen blir Silje Bjerke, som er en erfaren sjakktrener og spiller på det norske 
kvinnelandslaget i sjakk. Ved mange deltagere vil det bli flere trenere. 
 
INFORMASJON OG PRIS:  
Sjakkskolen koster kr 1090. Dette inkluderer blant annet minigolf, startavgift i BGP-turneringen på 
fredag, og mat på mandag og torsdag (se programmet på neste side). Deltakerne må ha med 
matpakke tirsdag og onsdag. Fredag kan mat kjøpes i kantina.  
  
Påmelding og spørsmål vedrørende sjakkskolen skjer til Silje Bjerke, e-post silje@sjakkhuset.no, 
telefonnummer 21 01 98 11. Ved påmelding, oppgi navn, fødelsdato, klubb/skole og 
telefonnummeret til en foresatt. Merk at det kun er plass til 25 deltakere, så det gjelder å melde 
seg på så raskt som mulig! 
 
Ved påmelding får man tilsendt faktura på deltakeravgiften. Faktura må være betalt før Sjakkskolen 
begynner. 

 

  
          SNU FOR PROGRAM! 
 



PROGRAM: 
Aktivitetene fra kl 08.30-09.00 og kl 15.00-17.00 (som står i kursiv) er utenom det ”faste” 
programmet. Barna må leveres senest kl 09, og kan hentes når som helst fra klokka 15 (men senest 
kl 17). Merk at  deltakerne må ha med matpakke tirsdag og onsdag. Fredag kan de ha med 
matpakke eller kjøpe mat i kantina.  
 
Mandag 16. august 
08.30-09.00 Oppmøte 
09.00-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Pølser og fotball / volleyball 
13.00-15.00 Turneringsspill 
15.00-17.00  Filmframvisning  
 
Tirsdag 17. august 
08.30-09.00 Uformelle aktiviteter 
09.00-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Minigolf og lunsj (ta med matpakke!) 
13.00-15.00 Gruppeturnering        
15.00-17.00  Sjokkturnering 
 
Onsdag 18. august 
08.30-09.00 Uformelle aktiviteter 
09.00-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Lunsj (ta med matpakke!) og utendørsaktiviteter (kanonball o.l.) 
13.00-15.00 Gruppeturnering 
15.00-17.00 Lynsjakkturnering 
 
Torsdag 19. august 
08.30-09.00 Uformelle aktiviteter 
09.00-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Pizza og sportysjakk (utendørs) 
13.00-14.30 Gruppeturnering 
14.30-15.00 Premieutdeling. Premier til alle!  
15.00-17.00 Diverse aktiviteter (film, utelek eller sjakk) 
 
Fredag 20. august 
Åpent Oslomesterskap for jenter BGP/UGP (sjakkturnering) 
Fremmøte: Senest kl 09.00.  
Startkontingent: Inkludert for deltakere på Jentesjakkskolen, for andre kr 150. 
Klasser: Begynner (for dem som ikke har spilt så mye tidligere), Mikroputt (født 2001 eller senere), 
Miniputt (f. 99 eller senere), Lilleputt (f. 97 eller senere), Kadett (f. 94 eller senere) og ungdom (f. 
84 eller senere). Klassene kan bli slått sammen ved få deltagere. 
Turneringssystem: 7 runder monrad med 20 minutter pr spiller og parti. 
Premier til alle deltagere! 
 
Turneringen og jentesjakkskolen avsluttes med premieutdeling ca kl 15.30. 
 
Vi forbeholder oss retten til å justere programmet hvis praktiske forhold tilsier det. 

 

Sjakkskolen - lærerikt og morsomt! 


