
Søknad om opsjon på 

Landsturneringen 2020 
 
Bergens Schakklub, Sotra SK/SKU, Søråshøgda SK/SSK og Haukås SK/SSL søker i fellesskap om 

opsjon på Landsturneringen i 2020. 

Landsturneringen har vært én gang i Bergen siste 40 år (2009). Sammen med det allerede 

tildelte NM for klubblag neste år mener vi at et slikt arrangement vil være viktig for 

aktiviteten i Hordaland.  

 

Om klubbene: 

Alle de fire søkerklubbene har velfungerende avdelinger både i USF og NSF som kan 

presenteres nærmere på kongressen om ønskelig. 

 

Organisering og arrangementet: 

Tre personer er allerede klare til arrangementskomiteen: Tom Eriksen (Sotra), Ole Valaker 

(Søråshøgda) og Kjetil Aasen (Haukås). Bergens har ikke utnevnt sin representant ennå. 

De to førstnevnte trenger gjerne ikke nærmere presentasjon. Aasen er en habil sjakkspiller, 

har tre sjakkspillende sønner og er bedriftseier. 

International Arbiter Tom Eriksen er også hoveddommer. Dato er satt til 3.-11. juli 2020. 

Vi satser på liveoverføring, resultatservice og startavgift på samme nivå som de siste årene. 

Vi ønsker å utnytte spillesalene maksimalt og vil tilby foredrag/seminar/simultan med sterke 

spillere og sjakkprofiler når det ikke er runde. 

Vi ønsker å ha sjakkutsalg på hotellet. Dette vil trolig gå ut på anbud. 

Det blir ekstra premiering til alle debutanter under 15 år (deltar i sin første ratete turnering). 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Arbiter


Vi vil bruke Facebook aktivt og vil lage en moderne hjemmeside. Under ungdoms-NM 2015 

nådde vi en organisk rekkevidde på rundt 30.000. Med annonsering kan vi nå enda flere. 

 

Spillestedet og overnatting: 

Vi har innhentet fire skriftlige tilbud for å få best mulig vilkår. Tre av dem er fra hoteller nær 

nye Flesland, og det siste fra Grieghallen i sentrum. 

Men prisene på overnatting i Bergen er ventet å falle kraftig de neste årene, ifølge denne 

artikkelen i BT, slik at det virker naturlig å avvente en avtale. 

For å gi en indikasjon på lokaler og overnattingstilbud kan vi se på Quality Hotel Edvard 

Grieg, også kjent som «suitellet» på grunn av de store rommene. Dobbeltrommene er 19 

kvm og firemanns 35 kvm.  

Quality huset ungdoms-NM i 2015 og skolelag-NM i 2016 - se hjemmesiden og Facebook-

siden (ev. søk opp NM for skolelag 2016). Her skal også NM for klubblag spilles i 2018. 

Hotellet ligger 5 minutter med bil fra Flesland og 15 minutter fra sentrum. Du kan nærmest 

gå rett fra flyet og inn på Bybanen som stopper 600 meter fra hotellet. 

Spillelokalet «Trollsalen» 900 m2. Det tar 814 stk i klasserom eller 1080 i kino. Analyserom 

og oppholdsrom er en sal på 285 m2. Plass til bespisning skal ikke være noe problem. 

 

Alt på ett brett: Plantegning fra Qualitys-hotellets 1. etasje.  

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/-Bergen-trenger-n-million-flere-hotellovernattinger-335317b.html
https://www.bt.no/nyheter/okonomi/-Bergen-trenger-n-million-flere-hotellovernattinger-335317b.html
http://nmforungdom2015.no/
https://www.facebook.com/HordalandSkolesjakk/?fref=ts
https://www.facebook.com/HordalandSkolesjakk/?fref=ts


Hotellet tilbyr per nå helpensjon, det vil si frokostbuffet, sportslunsj og sportsbuffet, til 

1298 kroner per person per dag, og et tillegg for en ekstra person på 650 kroner, noe som 

må sies å være en svært gunstig pris når det også inkluderer kaffe/te tilgjengelig og 

frukt/kaffemat på buffet i pauseareal. 

Bare frokost er følgende priser 795 enkeltrom (samme i Stavanger). Måltider for ikke-boende 

koster 275 kr og 150 (middag barn), under fire år er gratis.  

Forbundets samarbeidspartner Scandic har også kommet med et interessant tilbud på sitt 

nye flyplasshotell. Det er storsalen på 930 kvadratmeter og hotellet ligger i gangavstand til 

Flesland. Bybanen tar deg direkte til sentrum. 

Scandics foreløpige priser er som følger: 

Helpensjon i enkeltrom 1340 kr 
Helpensjon dobbeltrom kr 1045 x 2 = 2090 kr 
Frokost 790 kr per person i enkeltrom 
Frokost 495 kr per person i dobbeltrom 
Frokost 397 kr per person i dobbeltrom 
 

 

 

Bilder fra Scandic Flesland Airport, som ligger i gangavstand til nye Flesland. 

 



Sosiale aktiviteter og sideturneringer 

I forbindelse med tidligere diskusjoner om store mesterskaper i Bergen, har vi møtt ledelsen 

i Visit Bergen som var svært positive til å vise Norges vakreste by til sjakkspillere og deres 

følge. Dermed kan det være aktuelt å sette opp buss og ulike dagsopplegg. 

Det som allerede er klart, er at Landsturneringen-folket vil få 20 prosent på bergenskortet, 

som igjen gir for eksempel 50 prosent på Fløibanen i sommerperioden. 

Vi planlegger dessuten en sommerskole for barn uken før Landsturneringen pluss en leir 

under mesterskapet.  

Det vil selvsagt også bli sidearrrangement på linje med tidligere Landsturneringer, som 

Kongressen, NM i sjok, laglyn med tidshandikap og NM i lynsjakk. 


