
Invitasjon til Gøteborg cup 1.-3. mai 2009

1.-3. mai er det Gøteborg cup i sjakk og vi håper at mange fra NSKU har lyst til å være med på tur!
En del barn fra NSKU var med i fjor, og hadde det veldig gøy.

Sted: 
Hvitfeldtska gymnasiet, det ligger sentralt i Gøteborg.

Klasseinndeling:
1991-92  7 runder, 1 time pr. spiller og parti
1993-94  7 runder, 1 time pr. spiller og parti
1995-96  7 runder, 1 time pr. spiller og parti
1997       9 runder,  30 min pr. spiller og parti
1998       9 runder,  30 min pr. spiller og parti
1999-    15 runder, 15 min pr. spiller og parti 

Tid: 
Registrering mellom kl. 18-22 torsdag 30. april eller senest kl. 8. 1. mai. Turnerningen er ferdig kl. 11 søndag og 
premieutdelingen starter kl 12.

Uten foreldre?:
Barn kan være med uten foreldre, men dette må man avtale seg i mellom.

Overnatting: 
Forslag:
Hotell Liseberg Heden, her har man gå-avstand til spillestedet, Liseberg og sentrum. Det er minigolf og
fotballbane rett utenfor hotellet. Gi beskjed om at du skal være med i Gøteborg-cup så får du billigst pris.
Mail: reservations.hotel@liseberg.se eller tlf. Tel: +46-(0)31-750 69 00

Det finnes også flere billigere alternativ, bl.annet kan man overnatte på spillestedet. Se nettsidene for mer 
informasjon. Se også www.hotell.com for flere overnattingsalternativer.

Transport
Det går busser og tog fra Oslo, noen vil sikkert også velge privat bil. 

Pris 
Prisen på overnatting vil variere etter hva som velges. Mat, transport og lommepenger kommer i tillegg.

Støtte: 
kr 2000 pr. spillende barn (inkl. påmeldingsavgift). Støtte gis etter at turneringen er gjennomført.

Nettside
Se også nettside for informasjon: www.goteborgcup.se

Påmelding:
Vi sender inn felles påmelding til sjakkturneringen.
Bindende påmelding (husk å oppgi fødselsdato) og spørsmål til Merethe Aarstad  innen 12. mars
Mail: Merethe.Aarstad@spk.no eller tlf. 99 41 83 39.

Vi håper på en fin sosial tur med mye sjakkspilling og vi satser også på å få tid til en Liseberg tur! 

Merethe
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