
     

Klubbmesterskap i NSKU 
 

For medlemmer mellom 6 og 16 år. 

Søndag 27. november 2022 på Lambertseter gård. 

Oppmøte senest kl.11.30. Rundestart kl.12.00. Det er gratis å delta. 
 
 

Spillested: Lambertseter gård, Langbølgen 2B. Det gamle hvite trehuset mellom Lambertseter 

fritidsklubb og Lambertseter skole. Ca. 200 m gangavstand fra bussholdeplassene.  
 

Tid: Vi begynner å spille kl. 12.00. Alle spiller 6 runder. Oppmøte senest kl.11.30 og alle 

deltagerne må på forhånd ha meldt seg på via Turneringsservice. I tillegg må du si i fra at du er 

kommet til registreringen senest kl.11.30. 

 
 

Klasseinndeling:  Kadett: 14, 15 og 16 år (født 2006, 2007 eller 2008) 

Lilleputt:12 og 13 år (født 2009 eller 2010)    
   Miniputt: 9, 10 og 11 år (født 2011, 2012 eller 2013) 

   Mikroputt: 6, 7 og 8 år (født 2014 eller senere)  
 

Alle spiller 6 runder, 15 min + 5 sek. 

 

Salg av mat og drikke i kantinen fra kl. 11.30.  

 

Påmelding i turneringsservice:  Her 

Oppgi navn og fødselsnummer. NB! Vi har maks kapasitet på 100 spillere og lukker påmeldingen 

ved 100 påmeldte.  

 

Påmeldingsfrist torsdag 24. november kl. 24.00. 

  

 

Har du spørsmål? Vi har ikke kapasitet til å svare på spørsmål over telefon, men vil svare opp 

henvendelser og spørsmål mottatt på e-post fortløpende frem til den 24.11.22.  

Send en e-post til turnering@nsku.no eller spør på Facebook.  

Oppdatering og informasjon legges ut på Facebook siden til NSKU (her må du sende en 

medlemsforespørsel før du får tilgang) og på hjemmesiden www.nsku.no 

 
Hvis du vil være med, men ikke er medlem, kan du melde deg inn via hjemmesiden til NSKU 

www.nsku.no og medlemskapet må være registrert senest den 25.11.22.  

Medlemskontingent er kr 150,- for 2022. 

 

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. 

Bli med og møt mange andre sjakkspillere  

fra Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.  
Følg oss på NSKUs hjemmeside www.nsku.no og Facebook siden til NSKU.  

NSKU mottar støtte fra Oslo kommune  
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