
Oslo Sjakkrets Ungdom og Sjakkhuset inviterer til 

HØSTSJAKKSKOLEN 2010 
Bygdøy skole, mandag 4. til fredag 8. oktober 

 
Vi gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer til sjakkskole i høstferien. Opplegget er i hovedsak 
det samme som tidligere: Fire dager med undervisning og aktiviteter, før vi avslutter med en Barnas 
Grand Prix-turnering på fredag. Sjakkskolen tilbyr en hyggelig uke for barn og ungdom, med masse 
sjakk og moro! 
 
STED: 
Sjakkskolen avholdes på Bygdøy Skole, som har adresse Strømsborgvn. 12, 0287 Oslo. Adkomst 
bl.a. med buss 30 fra Jernbanetorget og Olav Kyrres Plass eller med Bygdøyferjene fra Aker brygge 
(til Dronningen, derfra ca. 10 min. å gå). 
 
TIMEPLAN: 
I grove trekk vil timeplanen se slik ut (unntaket er fredagens BGP-turnering): 
  08.30-09.00  Ankomst og uformelle aktiviteter 

09.00-11.00:  Gruppeundervisning 
  11.00-13.00:  Fysisk aktivitet / uteaktiviteter 
  13.00-15.00:  Turneringsspill i gruppene 
  15.00-17.00:  Uformelle aktiviteter 
 
Alle aktivitetene vil foregå på eller ved Bygdøy skole. Det organiserte opplegget starter kl 09.00. 
Fram til kl. 15.00 har vi fast opplegg med gruppeturneringer, undervisning og andre aktiviteter. 
Etter kl. 15.00 kan barna bli hentet alt etter som når foreldrene ønsker, men senest kl. 17. Blant de 
uformelle aktivitetene er filmframvisning, lynsjakk og sjokk. 
 
GRUPPER: 
Deltakerne blir delt inn i omtrent like store grupper etter alder og spillestyrke. Hver gruppe får en 
dyktig og erfaren instruktør som har ansvaret både for undervisning og andre aktiviteter. Hvis barna 
gjerne vil være på gruppe med noen bestemte, må dere gi beskjed om dette ved påmeldingen. 
 
INFORMASJON OG PRIS:  
Sjakkskolen koster kr 1090. Dette inkluderer 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. Det er lurt å melde seg på så tidlig som mulig, det kan bli fullt! 
 
Ved påmelding får man tilsendt faktura på deltakeravgiften. Faktura må være betalt før Sjakkskolen 
begynner, ta med kvittering hvis betaling er gjort kort tid før Sjakkskolens start. 
 
 
Vi er svært takknemlige for tilbakemelding på tidligere års sjakkskoler eller forslag om endringer.  
 
 
 
            SNU! 



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 4. oktober 
08.30-09.00 Oppmøte, utelek 
09.00-09.15 Åpning 
09.15-11.30 Undervisning 
11.30-13.00 Pølser og uteaktiviteter  
13.00-15.00 Gruppeturnering 
15.00-17.00  Sjokkturnering  
 
Tirsdag 5. oktober 
08.30-09.00 Uformelle aktiviteter (utelek / sjakkspilling) 
09.00-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Fotballturnering og lunsj (ta med matpakke!) 
13.00-15.00 Gruppeturnering        
15.00-17.00  Filmframvisning 
 
Onsdag 6. oktober 
08.30-09.00 Uformelle aktiviteter (utelek / sjakkspilling) 
09.00-11.00 Undervisning 
11.00-13.00 Lunsj (ta med matpakke!) og simultan mot en veldig sterk spiller 
13.00-15.00 Gruppeturnering 
15.00-17.00 Lynsjakkturnering 
 
Torsdag 7. oktober 
08.30-09.00 Uformelle aktiviteter (utelek / sjakkspilling) 
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, fotball og sjakk) 
 
Fredag 8. oktober 
Sjakkskolen BGP/UGP (sjakkturnering) 
Fremmøte: Senest kl 09.00.  
Startkontingent: Inkludert for deltakere på Sjakkskolen, 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). 
Turneringssystem: 7 runder monrad med 20 minutter pr spiller og parti. 
Premier til alle deltagere! 
 
Turneringen og sjakkskolen avsluttes med premieutdeling ca kl 15.30. 
 
Vi forbeholder oss retten til å justere programmet hvis praktiske forhold tilsier det. 

 

Sjakkskolen – morsomt og lærerikt! 


