
VELKOMMEN TIL 

 

NM i sjakk for 

klubblag 2013 

 
 

27.-29. september på Quality Hotel & Resort Fagernes  
 

Vi inviterer alle klubber i Norges Sjakkforbund til å delta i årets NM i sjakk for klubblag. Hver 
klubb kan stille med flere lag, og mesterskapet er like spennende for bredde som for topp!  
 

Spillestedet er i år som i fjor sjakkhotellet på FAGERNES med spilleforhold blant de beste som 
sjakken kan oppleve her i landet.  
 

Velkommen til en ”drømmehelg” med fin sjakkturnering og et deilig opphold!! 
 

SPILLESYSTEM: 

Turneringen spilles over 6 runder etter NSFs Monrad-system med alle lagene i én gruppe. Hver kamp 
spilles over fire bord, men lagene kan forhåndsnominere og benytte inntil åtte spillere, så her er det gode 
muligheter for en både spennende og behagelig sjakkhelg! 
 

NB: Turneringen blir ratingberegnet både i NSF og i Verdenssjakkforbundet FIDE.  
Tenketid: 1 time 30 minutter pr. spiller på 40 trekk og 30 minutter tillegg for resten av partiet. 
Se ellers reglementet: http://sjakk.no/nsf/lover_og_reglementer/regler_nmklubblag_index.html 
 

PREMIERING: 
 

Lagpokaler til de tre første lagene totalt, til beste lag med ratinggjennomsnitt under 2000 (etter norsk 
rating) til samme med gjennomsnitt under 1500, under 1250 og til beste rene LILLEPUTTLAG med alle 
spillere født 2000 eller senere.   
Bokpremier til hver deltager på disse samme premierte lagene, pluss til spillerne på lagene som blir 
nummer 2 og 3 med ratinggjennomsnitt under 2000 og under 1500. 
Bordpremie til spilleren med beste resultat (prosentscore på minst 5 partier) på hvert av bordene 1, 2, 3 
og 4 og en for beste innbytter.  
Vinnerlaget blir Norgesmester for klubblag 2013 og kvalifiserer seg til Europacupen for klubblag. 
 

PROGRAM: 
 

Fredag 27. september:  
Registrering  kl 15.00 – 16.45 (siste frammøte) 
NB: Endelig oppstilling av hvert lag sendes på forhånd eller leveres og signeres innen fredag kl 1630. 
Åpning  kl 17.20 
1. runde kl 17.30 – 21.30  Middag kl 20.00 – 22.30 
 

Lørdag 28. september: 
2. runde  kl 09.00 – 13.00  Lunsj  kl 12.00 – 14.00 
3. runde kl 13.30 – 17.30 
4. runde kl 18.00 – 22.00  Middag kl 20.00 – 22.30  
 



Søndag 29. september: 
5. runde kl 08.15 – 12.15  Lunsj kl 11.30 – 13.30 
6. runde kl 12.30 – 16.30 
Premieutdeling kl 16.30         (NB: ”Fleksibel” oppstart mulig i Oslo International samme kveld!) 
 

POENGBEREGNING (kfr. mesterskapsreglementet): 
Individuelle poeng teller først. Hvis flere lag har like mange individuelle poeng, avgjøres rekkefølgen ved 
lagpoeng, deretter innbyrdes oppgjør. Hvis det fortsatt er likt, beregnes Monradkvalitet med dårligste 
motstander strøket, deretter beregnes andre Monradkvalitet uten strykninger.  
 

PÅMELDING OG STARTAVGIFT: 

Påmelding innen 22. september til Øystein Brekke, e-post: oeystei@online.no, eller  
tlf. 91 18 91 90 (mobil), 32 82 10 64 (Sjakkbutikken). Startavgift kr 1000 per lag og kr 850 for hvert lag 
nummer 2, 3, 4 osv. fra hver klubb. Påmelding er mulig også direkte på Turneringsservice-siden.  
Vi ber om at samlet lagoppstilling sendes per epost innen 22. september. Kan endres til fredag kl 1630. 
Mesterskapets hjemmeside: http://festival.sjakkweb.no 
Ved påmelding eller betaling etter fristen er det 10 prosent tillegg i startavgiften. 
Klubben får tilsendt en faktura med betalingsfrist 20. september eller innen 3 dager ved etteranmeldelse. 
 

OVERNATTINGSTILBUD: 

Quality Hotel & Resort tilbyr svært gunstige priser med alternativt helpensjon eller rom og frokost: 
Helpensjon i enkeltrom kr 890, i dobbeltrom kr 740, i 3-sengsrom kr 630, i 4-sengsrom kr 560. 
Rom med frokost i enkeltrom kr 690, i dobbeltrom kr 540, i 3-sengsrom kr 430 og i 4-sengsrom kr 360  
Bestilling til epost: fagernes@choice.no med kode ”Sjakk” (NB!) eller tlf. 61 35 80 00. 
Mer informasjon: www.fagernes-hotel.no  
 

Overnattingstilbud også rimelige hytter og leiligheter på Fagernes Camping, 600 meter fra sjakkhotellet. 
Bestilling: post@fagernes-camping.no med kode ”Sjakk”, eller på telefon 61 36 05 10. 
Nærmere informasjon: www.fagernes-camping.no 
 

ENKELTMÅLTIDER PÅ SJAKKHOTELLET: 

Deltagere som ikke bor på hotellet, kan kjøpe enkeltmåltider: Lunsj kr 150 (barn under 12 år kr 100) og 
middag kr 220 (barn under 12 år kr 150).  
 

REISEN TIL FAGERNES: 

Fagernes er regionsenter i Valdres og ligger sentralt i Sør-Norge, langs E16, snaut 3 timer fra Oslo, 4½ 
time fra Bergen. 
Buss Valdresekspressen fra Oslo bussterminal kl 1307, ankomst Fagernes skysstasjon kl 1615.  
Retur fra Fagernes søndag kl 1700, ankomst Oslo bussterminal kl 2000. 
Charterbuss fra Oslo lufthavn Gardermoen fredag kl 1300, ankomst Fagernes kl 1545. Retur fra Fagernes 
søndag kl 1705, ank. Gardermoen kl 1945. Billett kr 250 hver vei, forhåndsbestilles innen 26/5. 
Det er også to daglige flyavganger fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Fagernes Lufthavn Leirin, se: 
www.fagernesairport.com 
 

Velkommen til FAGERNES! 

 

Vennlig hilsen Norsk Sjakkfestival / Norsk Sjakkforlag  

Øystein Brekke 
 

Husk: LAGSJAKK er sosialt og flott for klubbmiljøet! 
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