
TERMINLISTE HØSTEN 2017 – alle mandagskvelder på Damplassen i Oslo 

Mandag 21.8: Velkommen til ny sesong med sesongstart: 2 kvelders Sammenlagt-turnering. Første kveld: Lyn 

3min + 2sek. 12 runder, – alle i en klasse. Startavgift kr 20 ordinært/kr 10 for junior, uansett om man spiller en 

eller to kvelder. Andre kveld spilles det 6 runder hurtigsjakk. I sammendraget gis det 1p for seier, 05,p for remis 

og 0p for tap i lyndelen, og så 2p for seier, 1p for remis og 0p for tap i Hurtigsjakkdelen. Resultatlisten ifht 

Lyn/Hurtigcupen beregnes sammenlagt for de to kveldene. Det er anledning til å bare delta en kveld.  

Mandag 28.8: Andre kveld av sesongstart 2-kvelders sammenlagt-turnering. 6 runder hurtigsjakk – 15 min per 

spiller per parti. Se kommentarer over for 21.8 for detaljer.  

Mandag 4.9: 1. runde i Høstturneringen. Det spilles 7 runder etter Monrads system – alle i en gruppe. 

Betenkningstid 90 min + 30 sek tillegg fra trekk 1. Startavgift kr 80/kr 40. Påmelding innen 3.9 til Geir Nesheim, 

48222572, geir.nesheim@gmail.com, eller direkte på Turneringsservice. Turneringen legges ut på TS for direkte 

påmelding der ila kort tid. Turneringen rates (FIDE- og norsk rating). 

Fredag-Søndag 8-10/9: NM Ungdomslag i Sandnes 

Mandag 11.9: 2. runde i høstturneringen 

Mandag 18.9: Utsatte partier i Høstturneringen. For andre: En av klubbens elitespillere viser partier. Deretter 

streng handicap-lyn (L/H). 

Mandag 25.9: «Kvartermesterskap» (L/H). Hurtigsjakkturnering, 15 min pr parti. 6 runder kr 20/15. Vinneren 

blir «Kvartermester 2016»! 

Mandag 2.10: Skolenes høstferie. Klubben stengt. 

Mandag 9.10: 3. runde i høstturneringen 

Mandag 16.10: 4. runde i høstturneringen 

Fredag-Søndag 20-22/10: NM for lag, Kristiansund 

Mandag 23.10: Utsatte partier i høstturneringen. Lynturnering: 5 min + 3 sek tillegg (L/H) 

Mandag 30.10: Utsatte partier i Høstturneringen. Innslag med representant(er) fra klubbens elitegruppe – 

Lynturnering (L/H)- detaljer følger.  

Lørdag-Søndag 5.11: Seriesjakk, 1. helg (Eliteserien: 3-5/11) 

Mandag 6.11: 5. runde i høstturneringen 

Mandag 13.11: 6. runde i høstturneringen 

Mandag 20.11: Klubbmesterskap i lynsjakk 2017 (3min + 2 sek).. Startavgift kr. 30/15. Utsatte partier 

Høstturneringen.  

Mandag 27.11: Utsatte partier i høstturneringen. EM-kveld – vi ser på høstens EM for lag. En av klubbens 

elitespillere viser partier. Avsluttende Hurtigsjakk-turnering (L/H). Ytterligere program følger.  

Lørdag -Søndag 2-3.12: Seriesjakk, 2. helg 

Mandag 4. 12: 7. og siste runde i høstturneringen 

Mandag 11. 12: Juleavslutning på tradisjonelt vis, med juletallerken og premieutdeling for årets turneringer. 

Egen invitasjon vil bli lagt ut. Kvelden avsluttes med lyn-turnering (teller i L/H 2018!). 
Forbehold: Det tas forbehold om endringer hvis turneringsavvikling eller uforutsette hendelser skulle tilsi det. 

PS1: 1911 var kvalifisert til å delta i EM for klubblag på Kreta 27/10-7/11, men vi har trukket oss pga for få tilgjengelige spillere.  

PS2: Det er aktuelt å arrangere nybegynnerkvelder et antall tirsdager i september og oktober. 1911-medlemmer som kan tenke seg å bidra 

her kan henvende seg til Geir Nesheim, 482 22 572/geir.nesheim@gmail.com 
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