
Høsten 2013 

Spillekvelder onsdager Thon 18-19 
Vi spiller. Turneringen vil gå med 25 min 

spilletid per spiller per parti. Obs 1 
frirunder, men ikke i siste runde.  

 Biblioteksjakk 17-19  
Ekstra sjakklek   

OBS Egenandel høst 200,- 
Avsluttes ofte med felles 2x10 
hurtigsjakk eller tilsvarende 

Dato Navn  Navn Dato 

Ons 28. aug 
1. spillekveld Velkommen info. Vi 
har oppvarmingsrunde med 2x 10 
min for å få ut sommer “rust” 

 Spillekveld  Torsd 29. sept 

Ons 4. sept  1. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 5. sept 

Ons 11. sept 2. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 12. sept 

Onsd 18. sept 3. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 19. sept 

Onsd 25. sept 4. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 26. sept 

Onsd 2. okt HØSTFERIE  HØSTFERIE Torsdag 3. okt 

Onsd 9. okt 5. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 10. okt 

Onsd 16. okt 6. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 17. okt 

Onsd 23. okt 7. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 24. okt 

Onsd 30. okt Lynsjakk 5 runder 5 min   Spillekveld  Torsd 1. nov 

Onsd 6. nov 8. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 7. nov 

Onsd 13. nov 9. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 14. nov 

Onsd 20. nov 10. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 21. nov 

Onsd 27. nov 11. runde høstturnering  Spillekveld  Torsd 28. nov 

Onsd 4. des 

Juleavslutting, diplom utdeling 11 
runder høst turnering og 5 runder 
lyn turnering PIZZA 
OBS Kl 18-20:30 

 
God jul, husk å spille litt med 
foreldre, venner og på f.eks ICC 
eller stockfish. 

 

 
Må du i bursdag eller blir syk? 
Fripoeng 1 poeng for ett fravær. 
(OBS ikke i siste runde) 

   

     

Andre ting i Høst  For uttatte spillere høsten 2013 
Nummer Navn  Navn Nummer 

30 aug-1 sept 
Barnesjakkolympiaden Tromsø 
Klubbtur 

 EM for Ungdom Montenegro 28.sept-9 okt 

8-10 
november 

Barnesjakkolympiaden Alta  VM for Ungdom Al Ain 
17-29 
desember 

16-18 august Arctic chess Tromsø Langsjakk  Landslagssamling  7-9 september 

17 august  BGP i Tromsø  Landslagsamling elite NTG 20-22 sept 

11-13  okt Finn Chess International Harstad   Landslagsamling elite NTG 11-13 oktober 

20-22 sept Blåbyen Grand Prix Sortland  Landslagsamling elite NTG 29 nov-1 des 

15 -17 nov 
NMU NM for ungdom på Hamar 
Klubbtur 

 Elite Samling i Tromsø 
14-15 
september 

   Elite Samling i Tromsø 19-20 oktober 

4-6. januar  Åpent Nm i Hurtigsjakk Fredrikstad  Elite Samling i Tromsø 30. nov-1 des 

   NM klubblag Voksne 27-29 sept 



Følg med på www.altasjakklubb.no  
 
Forøvrig bør alle medlemmene også følge med på Tromsøsakklubbsungdom sine sider 
www.TSKU.no de kjører mange BGP-turneringer. 
 
 
Tips til foreldre som ikke alltid har tid til å spille sjakk med barna: 

1) Sjakk- Spill til PC eller Nintendo Chessmaster, Frits og Mats, etc (kan bestilles på 
nett) ca 300,- for spillet. (julegave eller bursdagsgave) 

2) Alle som føler at de har beveget seg ut av nybegynnernivå bør prøve seg på ICC 
(Internett chess club). Eller andre sjakkservere på nett (Chess.com ….) Der kan man 
spille sjakk på nettet mot andre i hele verden. Nivået blir tilpasset spilleren. 
Kostnad ca 200,- per år ICC. Chess.com er gratis. 

3) La ungene se sjakkvideoer på www.sjakkhuset.no 
4) Last ned stockfish til nettbrett eller PC og spill på denne. Last ned Chessimo og tren 

endgames, tacktics etc. 
5) Løse oppgaver/taktikk på nett: Chess Tactics Server: http://chess.emrald.net/  

 
 
OBS kort info om reisestøtte: 
- Klubben støtter medlemmer som reiser på sjakkskoler (1 ukes sjakkskole i vinterferie, 
sommerferie eller høstferie. Støtten begrenses til påmeldingsgebyret på ca 2000,- per 
deltaker. Viktig at medlemmer sier fra i god tid til klubben dersom de ønsker å reise. 
 
- Klubben gir reisestipend pålydende 1250,- til barn som deltar på Landsturneringen. 
- Klubben dekker påmeldingsgebyr for deltakelse i nasjonale mesterskap. 
 
- Klubben arrangerer 2 klubbreiser hvert år (NM for lokallag på våren og NM for Ungdom i 
November). Begge disse turene gis ca 20.000 i reisestøtte som deles mellom de barna som 
reiser. Vi dekker deler av reisekostnadene til 1-2 reiseledere på hver av disse turene. 
 
- Høsten 2013 reiser vi i tillegg til Tromsø under barnesjakkolympiaden 30.august og 2 turer 
til hhv Harstad våren 2014 og Tromsø august 2014 under OL-i sjakk! Disse reisene er 
fullfinansiert av Sparebank 1 Nord-Norge (matkostnader på 500,- må deltakerne dekke selv) 
 
- Klubben gir reisestøtte til deler av kostnadene til inntil ett internasjonalt mesterskap.  

 
Og det er mye annet sjakklig man kan finne på nettet.  

 
  
 

http://www.altasjakklubb.no/
http://www.tsku.no/
http://www.sjakkhuset.no/
http://chess.emrald.net/

