
    Klubbmesterskap  NSKU
                               Lørdag 2. november 2013

Lørdag 2. november arrangerer Nordstrand sjakklubbs ungdom (NSKU) klubbmesterskap 
for medlemmer i alderen 6 – 16 år. Hvis du vil være med, men ikke er medlem, kan du melde deg 
inn ved registreringen lørdag morgen. Medlemskontingent er kr 100,- for 2013.

Spillested: Lambertseter gård, Lambertseterveien 37 (det gamle hvite trehuset mellom 
Lambertseter fritidsklubb og Lambertseter skole. Ca. 200 m gangavstand fra bussholdeplassene; 
opp en liten bakke).

Tid: Vi begynner å spille kl. 11.00, og regner med premieutdeling ca. kl. 16.15 (tidligst kl. 15.50). 
Alle spiller 6 runder, evt. 7 dersom rundene går veldig fort.

Oppmøte: Senest kl. 10.30. Deltakerne må på forhånd melde seg på (se under) og registrere seg 
ved ankomst.

Startavgift: Kr 100,- pr. spiller (Søskenrabatt: kr 50,- for søsken nr. 2, 3, osv.).

Klasseinndeling: Kadett:    14, 15 og 16 år (født 1997, 98 eller 99)
Lilleputt: 12 og 13 år       (født 2000 eller 2001)   
Miniputt: 9, 10 og 11 år   (født 2002, 03 eller 04)
Mikroputt: 6, 7 og 8 år     (født 2005 eller senere) 

Premier til alle! Pengepremier til de beste i Kadettklassen.   
Mat: Salg av mat og drikke i kantinen fra kl. 11.

Påmelding til: Turnering@nsku.no eller http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?
TID=KlubbmesterskapNSKU2013-NordstrandSjakklubb

Oppgi navn, fødselsdato og skole ved påmelding.

Påmeldingsfrist: Torsdag 31. oktobber kl. 22.00 (gjerne tidligere!)

Informasjon: Jon Andersson, 412 29 428

NSKU organiserer sjakkurs i bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand. Vi har over 300
medlemmer, og er med det Norges tredje største ungdomssjakklubb. I tillegg til sjakk legger NSKU 
vekt på vennskap og opplevelser.

Sjakklubben for voksne i vårt distrikt er Nordstrand sjakklubb (NSK), stiftet 1945. Klubben ønsker 
sjakkinteresserte voksne velkommen hver torsdag kl. 18.30 – 22.00 på Lambertseter gård. 

Bli med og møt mange andre sjakkspillere 
fra Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand! 

Følg oss på NSKUs hjemmeside www.nsku.no
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