
NM i sjakk for skolelag 2018 

 

PREMIE TIL ALLE DELTAGERNE: 
Norgesmesterne for barne– og ungdomsskolelag 2018 repre-
senterer Norge i Nordisk mesterskap. De fem første lagene i 
hvert mesterskap og de tre beste i NM for videregående skoler 
vinner en lagpremie med gravering og en premie til hver spil-
ler på laget. Spillerne på beste tredjedel av lagene blir premi-
ert. I tillegg får alle deltagerne i mesterskapet et eget deltager-
diplom. 
Bokpremier tildeles spillerne på hvert bord som oppnår høyest 
score, regnet i prosent fra minst fem spilte partier. 
 

REISEN TIL NM: 
Quality Hotel & Resort ligger langs E6 i Østfold, på Grålum like 
nord for Sarpsborg, med 50-55 minutters kjøring fra Oslo. Ho-
tellet har 500 gratis parkeringsplasser. 
Timeekspressen rute 3 (Nettbuss TE3) stopper ved hotellet. 
Avganger fra Oslo Bussterminal fredag kl 1305 eller 1405, an-
komst 1424 eller 1524. Retur søndag kl 1817. 
Flybussekspressen rute 11 fra Gardermoen til Fredrikstad. Ras-
kest via taxi/maxitaxi fra stopp Karlshus Esso, Råde. 

Velkommen til NM i sjakk for skolelag 2018:  
NM for barneskolelag, for ungdomsskolelag og 
for videregående skolers* lag 
 

Fredag 27. - søndag 29. april i  
Quality Hotel & Resort Sarpsborg  
 

*NM for videregående skoler er denne gang uoffisielt mesterskap, men 
på årsmøtet til USF under mesterskapet blir det foreslått gjeninnført 
som offisielt NM. Det for tida stor interesse for sjakkspilling på mange 
videregående skoler rundt i landet! 

 

NYHET: ÅPEN DELTAGELSE! 
Ungdommens Sjakkforbund (USF) har vedtatt at alle skoler i 
Norge nå kan delta i Norgesmesterskapet. Hver skole kan stille 
med flere lag, og et lag består av fire spillere og inntil to inn-
byttere.  
Alle deltagerne må  være medlemmer i USF. Innmelding kan  
senest skje før spillestart og koster da kr 150 for hele året 2018. 
Startkontingenten kr 1000,- per lag innbetales til Østfold  
Sjakkrets Ungdom, bankkonto 1080.19.54060. 

PROGRAM OG TENKETIDER: 
Frammøte og registrering fredag innen kl. 1530. Turneringen 
spilles over 7 runder etter Norges Sjakkforbunds Monrad-
system. Første runde har 61 minutters betenkningstid per spiller 
på hele partiet. De seks andre rundene spilles med 60 minutters 
betenkningstid per spiller på hele partiet, pluss 30 sekunders 
tillegg per trekk.  
Siste runde starter søndag kl. 1300. Premieutdeling kl. 1615. 

Hotellet ligger like ved E6 nord for Sarps-
borg og er samme sted der Landsturne-
ringen 2018 arrangeres i juli. Kalles «Norges 
morsomste hotell». I tillegg til fine rom, god 
mat og gode spilleforhold har det eget  
Badeland som hotellgjestene får fri adgang 
til. Superland er et aktivitetssenter, og ho-
tellet har treningssenter og spaavdeling.  

 

OVERNATTING OG MAT  
PÅ NM-HOTELLET: 
 

NM-hotellet gir oss disse tilbudene: 
Overnatting med frokost per døgn: 
I 4-sengsrom kr 400, i 3-sengsrom kr 450,  
i dobbeltrom kr 550, i enkeltrom kr 850 
Overnatting med helpensjon per døgn: 
(frokost, lunsjbuffé og middagsbuffé) 
I 4-sengsrom kr 650, i 3-sengsrom kr 700, 
I dobbeltrom kr 800, i enkeltrom kr 1100 
 
Rombestilling snarest mulig og helst på 
epost til: booking.sarpsborg@choice.no, 
eller tlf. 69 19 15 55, referanse «NM sjakk 
skolelag».  

 

All informasjon på hjemmesiden: 

sjakk.net/NM-skolelag-2018/ 


