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NM for klubblag 2016 

Stavanger 10.-12. juni 2016 

Stavanger Sjakklubb i samarbeid med Stavanger Sjakklubb Ungdom har gleden av å ønske alle norske 

sjakklubber hjertelig velkommen til NM for klubblag 2016!  

Mesterskapet spilles i flotte spillelokaler på «sjakkhotellet» Scandic Forus Hotel.                                   

Hotellet har vært vertskap for Norway Chess både i 2014 og 2015 samt mange nasjonale mesterskap, 

bl.a. NM for barn og ungdom i 2014, NM for barne- og ungdomskolelag i 2013 

Vår samarbeidspartner Scandic Forus Hotel tilbyr gunstige priser på helpensjon.                             

Begrenset plass, bestill tidlig! 

      

 

Spilleprogram 

Betenkingstid: 90 minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet. 

Registrering Fredag 10. juni kl. 18:15 (MELD FRA om man kommer senere enn dette!) 

1. runde Fredag 10. juni kl. 19:00 

2. runde Lørdag 11. juni kl. 09:00 

3. runde Lørdag 11. juni kl. 13:30 

4. runde Lørdag 11. juni kl. 18:00 

5. runde Søndag 12. juni kl. 09:00 

6. runde Søndag 12. juni kl. Så snart 5. runde er ferdigspilt, dog tidligst 13:15 

 

Påmelding, påmeldingsfrist og startkontingent 

For å unngå forhøyet startkontingent må påmeldinger være arrangøren i hende innen fredag 3. juni 

på http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=NMforklubblag20016-StavangerSjakklubb 

eller på e-post til carsten@cicons.no. Online påmelding lukkes onsdag 8. juni. 

Startkontingent innbetales til Stavanger Sjakklubbs bankkonto 3250.28.70652. 

Ordinær startkontingent ved påmelding innen påmeldingsfristen er kr. 1.200,- pr. lag. Neste lag fra 

samme klubb betaler kr. 1.100,- og for alle de neste lagene fra samme klubb deretter kr. 1.000,-.  

Ved påmelding etter etter fristen 3. juni betales forhøyet startkontingent kr. 1.500,- pr. lag. 

For å lette planlegging og forberedelser oppfordrer Stavanger Sjakklubb alle lag til å melde seg på så 

fort som mulig. Vi gir derfor rabatt på kr. 200,- pr. lag i forhold til ordinær startkontingent for alle lag 

som melder seg på og betaler startkontingent innen 30.04.16. 

http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=NMforklubblag20016-StavangerSjakklubb
mailto:carsten@cicons.no
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Administrativt  

Turneringen spilles som en lag-Monrad med seks runder. Lagene består av fire spillere, og det er lov 

å ha med inntil fire reserver (totalt åtte spillere). Lagene rangeres først etter individuelle poeng, 

deretter lagpoeng, deretter innbyrdes oppgjør, deretter monradkvalitet på de fem beste 

motstanderne, deretter monradkvalitet på alle motstanderne. 

Lagoppstillingen for hver runde må innleveres sekretariatet minst 15 minutter før hver runde. Ellers 

må man spille med de fire første på laget. 

Hoveddommer er IA Tom G. Eriksen. 

 

Overnatting og måltider 

Scandic Forus Hotel tilbyr svært gunstige priser på overnatting med helpensjon og mat for ikke-

boende. NB! Oppgitte priser garanteres ved bestilling inntil én måned før arrangementsstart. Etter 

denne datoen er det fortsatt mulig å bestille rom til de angitte prisene forutsatt ledig kapasitet. 

Helpensjon for boende: 

Helpensjon i enkeltrom:  986,- per rom per døgn 

Helpensjon i dobbeltrom:  716,- per person per døgn 

Helpensjon i tremannsrom: 696,- per person per døgn 

Helpensjon inkluderer: 

- Overnatting 

- Frokost 

- Enkel lunsj inkludert kaffe, te og Scandic water 

- Enkel middag inkludert kaffe, te og Scandic water 

- Hvis man velger «Norway Chess» buffet istedenfor «Enkel buffet» kommer det et tillegg 

kr. 80 i helpensjon 

 

Ikke boende - mat: 

Enkel buffet:        Pris pr. person pr. måltid 

Lunsj inkludert kaffe, te og Scandic water   165 NOK 

Middag inkludert kaffe, te og Scandic water   185 NOK 

«Norway Chess buffet»:     Pris pr. person pr. måltid 

Lunsj inkludert kaffe, te og Scandic water   235 NOK 

Middag inkludert kaffe, te og Scandic water   235 NOK 

 

Norway Chess buffet omfatter full buffet med ulike varme og kalde retter og dessert. 

Alle bestillinger av både innkvartering og mat gjøres direkte til Scandic Forus Hotel ved                  

«Meeting & Event Coordinator» som nås på telefon  + 47 21 61 48 25 mandag til fredag 08:00 – 16:00 

eller på e-post meeting.stavangerforus@scandichotels.com  

Benytt booking koden BSTA211016 ved bestilling. 

mailto:meeting.stavangerforus@scandichotels.com


 

Side 3 av 3 
 

Premiering: 

1. plass: kr. 6.000,- (Hovedformål med pengepremie er reisestøtte til EM for klubblag) 

2. plass: kr. 3000,- 

3. plass: kr. 1.500,- 

Norgesmesteren er kvalifisert til Europamesterskapet for lag. 

Egen premiering til beste kadettlag, beste lilleputtlag, beste U1750 lag, beste U1500 lag og U1250 

lag.  

For å være med i kampen om alderspremiene må samtlige spillere være under aldersgrensen. Det vil 

si, for kadettpremien må alle spillerne være født i 2000 eller senere, mens lilleputtpremien er 

forbeholdt lag der alle spillerne er født i 2003 og senere. 

For å være kvalifisert til ratingpremiene må gjennomsnittsratingen på de fire høyest ratede spillerne 

være under ratinggrensen. For spillere med FIDE-rating men uten NSF-rating legges FIDE-ratingen til 

grunn. For helt uratede spilleren legges en fiktiv rating på 1750, 1500 eller 1250 til grunn. 

Individuelle pokaler deles ut til beste spiller på hver av bordene samt beste reserve. Spillere må spille 

minst fem partier for å være med i konkurransen om disse pokalene. 

 

Transport og parkering 

Scandic Forus Hotel har adresse Bjødnabeen 2, 4033 Forus. Hotellet er beliggende på Forus, ca. 10 

minutters kjøretur fra både Sola flyplass og Stavanger sentrum og drøyt 5 minutters kjøretur fra 

Sandnes sentrum.  

Hotellet ligger ca. 1 km (ca. minutters gange) fra Gausel stasjon hvor NSBs tog har hyppige stopp. 

Det er gode parkeringsfasiliteter ved hotellet; gratis parkering i hotellets garasje fra fredag kl. 17 til 

og med søndag kl. 17. Forøvrig er det god parkeringsdekning på parkeringsplassen utenfor Forus 

Travbane ca. 50 meter i fra hotellet. 

 

Annet: 

For henvendelser eller spørsmål kontakt gjerne arrangementskomiteen ved: 

Carsten Beer Jacobsen, tlf: 48 19 18 97, e-post: carsten@cicons.no 

Petter Fossan,  tlf. 909 21 464, e-post: petter.fossan@lyse.net 

Stig Jerlow Jacobsen, tlf. 913 01 004, e-post: stigjerlow@gmail.com  

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en fin helg i Stavanger! 

 

                                                                * * * * * 
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