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PRESSEMELDING 
 

SPENNENDE FINALEHELG I SCANDICSERIEN 
 

Norsk sjakks «Tippeliga» - Scandicserien 2015/16 - spiller finalehelg fredag, lørdag og søndag 4-6/3. 

De 10 lagene møtes til 3 avsluttende serierunder på Scandic Hotell Asker. 

 

Tre kan bli seriemester: 

 
Etter Vålerengas 5,5 -0,5 seier over Stavanger i en utsatt kamp torsdag 3.3 er alt duket for dramatikk.  

 

Både Vålerenga, Oslo Schakselskap og SK av 1911 kan bli mestere før de tre siste rundene: 

 

Vålerenga blir mester hvis.. 

- Laget vinner alle sine kamper finalehelgen 

SK av 1911 blir mester hvis.. 

- Laget vinner alle sine kamper finalehelgen, og OSS slår Vålerenga i siste runde søndag 

Oslo Schakselskap blir mester hvis.. 

- Laget vinner alle sine kamper finalehelgen, inklusive slår Vålerenga søndag, og  

- SK av 1911 ikke vinner alle sine kamper 

 

 OSS har vunnet 8 av 9 seriemesterskap siden landsomfattende sjakkseriespill ble etablert i 

2006/07 sesongen. Bare Moss i 2008/09 sesongen har greid å bryte OSS’seiersrekke. Med spillere 

som GM (stormester) Jon Ludvig Hammer og GM Simen Agdestein på laget har andre norske lag 

som regel måttet bite i gresset. 

 Vålerenga har tatt sølv de to siste sesongene, og stiller veldig sterkt i årets sesong, med den 16-

årige GM Aryan Tari som frontfigur. Tari vant Kongepokalen under NM i Oslo i 2015, og spås en 

stor fremtid.  

 SK av 1911 ble Norgesmester for Lag første gangen det mesterskapet ble arrangert i 1936, men 

har nå ventet i 81 år på sin neste lag-tittel. I år er muligheten større enn på lenge. SK av 1911 slo 

OSS tidligere i serien, men tapte for Vålerenga. 2 av lagets spillere har oppnådd stormestertittelen 

siden fjorårets serie: først GM Torbjørn R Hansen (37) og nå forrige helg GM Frode Urkedal (22) 

som Norges 13. stormester. Han er 2 ganger Norgesmester og vinner av Kongepokalen sin unge 

alder til tross. 

 

Finalehelgen spilles med 7. runde fredag kl 18, 8. runde lørdag kl 12 og 9. og siste runde søndag kl 10. 

Det er fri adgang. Alle partier overføres direkte over internett. 
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Tabell og spilleprogram: se vedlegg  

http://www.sjakk.no/


 

Vedlegg til Pressemelding fra Norges Sjakkforbund 4.3.16 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

For lagoppstillinger per runde: se  

http://turneringsservice.sjakklubb.no/pairings.aspx?TID=Eliteserien2015-2016-

AkademiskSjakklubb 
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