
 
 Oslo Sjakkrets Ungdom  

støttes av Oslo kommune 
 

 OSLO SJAKKRETS UNGDOM (OSU) 

inviterer til 

 Oslomesterskapet for ungdom 
klasse U26, A og B (15-26 år) 

Alle deltagere må være medlem i en av Oslos sjakklubber for barn og ungdom 

Lørdag 23. oktober 2021 – GREFSEN SKOLE 

 

STED: Grefsen skole, Kapellveien 69.  
Med bil: Ring 3 østfra til Betzy Kjelsbergs vei (kommer brått på!), evt. fra Storo 
opp Grefsenveien og til venstre inn Kapellveien eller Glads vei.  
Kollektivt: Buss 23 til Nydalen stasjon, trikk 11 eller 12 til Glads vei, T-bane 4 
eller 5 eller buss 37 til Nydalen eller buss 30 eller 58 til Tamburveien. 
Ytterligere detaljer i artikkel på OSUs nettside. 

 

TID:      Fremmøte og registrering lørdag 23/10 innen kl. 10.35. 
    Spillestart så fort som mulig. 
 

KLASSEINNDELING: 
    Klasse U26: Født 1995 – 2001 (20-26 år) 
    Klasse A:  Født 2002 – 2004 (17-19 år) 
    Klasse B:  Født 2005 – 2006 (15-16 år) 
    (Se egne invitasjoner for klasse C, D, E, F, G og H, dvs. født 2007 og senere) 

 

BETENKNINGSTID: 
  Ca. 20 minutter + 5 sekunder pr. spiller og parti.  
 
SPILLESYSTEM: 

  En eller to grupper med 5, 6 eller 
7 runder Monrad eller Berger 
system, avhengig av deltaker-
antallet. 

 

PREMIERING: 
    Klassevis premiering. Premie til alle deltagere. 

    Minst 10 BGP-poeng til alle deltagere. 
 

STARTAVGIFT: Sannsynligvis betaler klubben din. Hvis ikke, er deltakeravgiften kr 100 
som betales ved fremmøte/registrering (VIPPS-betaling mulig). Søskenrabatt: Gratis for 
søsken nr. 3, 4 osv. som deltar i klasse A-H. 
 

PÅMELDING/INFORMASJON:  
Direkte i Turneringsservice (internett), lenke på ungdom.oslosjakk.no eller til Arne-Birger 
Lund e-post oslomesterskap@gmail.com (oppgi navn, sjakklubb og fødselsdato). 
 

PÅMELDINGSFRIST: Torsdag 21/10 (melde deg gjerne på mye tidligere enn det).  

For å kunne få støtte til NM-deltagelse (Bergen, 12.-14. november), må man delta i OM. 
 

Vel møtt til OM i sjakk 2021! 

NB!! 
 Det blir ikke kantine. Så ta med 

mat og drikke eller handle på 
REMA 1000 Lillo (3 min. å gå) 

 Forkjølet? – Hold deg hjemme! 
 

https://ungdom.oslosjakk.no/2021-10-10/oslomesterskapet-hvordan-komme-seg-til-grefsen-skole/
http://signup.tournamentservice.com/enroll.aspx?TID=Oslomesterskapindividuelt2021-OsloSjakkretsUngdom
mailto:ungdom.oslosjakk.no
mailto:oslomesterskap@gmail.com

