
TERMINLISTE VÅREN 2018 
LH betyr at turneringen teller I Lyn- og Hurtigcupen 2018 

Mandag 8.1: LH Sesongstart-lyn (3 min + 2 sek). Fremmøte kl. 19 – startavgift alle L/H: kr 20/10 

Fredag 12- Søndag 14.1: Seriesjakkhelg 

Mandag 15.1: 1. runde i klubbmesterskapet for 2018. I samsvar med klubbens turneringsreglement inviteres 

det til klubbmesterskap i SK 1911 for 2018. Betenkningstid er 90 min på hele partiet + 30 sek tillegg pr trekk fra 

trekk 1. Startavgift kr 120/80. Påmelding til geir.nesheim@gmail.com, eller direkte i Turneringsservice. 

Påmeldingsfrist: søndag 14.1.17 kl 18:00. De påmeldte deles inn i grupper på 10 spillere som spiller 9 runder 

Berger, og evt. en Monrad-gruppe, avhengig av deltakerantall. Gruppeinndeling etter rating og som bestemt i 

klubbens turneringsreglement. I øverste klasse spilles det om to vandrepremier: «Haakon Opsahls 

Minnepokal», som er evigvandrende, og den gigantiske «Sølvhesten», som må vinnes 5 ganger før den erobres 

til odel og eie.  

Søndag 21.1 (arr: SK 1911) – se http://sjakkfestival.no/ Grefsenkollen Sjakkfestival NGP 

Mandag 22.1: 2. runde i klubbmesterskapet 

Mandag 29.1: 3. runde i klubbmesterskapet 

Lørdag 3.2- Søndag 4.2: Seriesjakkhelg 

Mandag 5.2:  (FIDE-rates) – 1. av 4 turneringer. LH.  Reglement off.gjøres SK 1911 Åpen Lyn-Cup 2018 NGP

senere.  

Mandag 12.2: 4. runde i klubbmesterskapet 

Mandag 19.2: Skolenes vinterferie – ingen spillekveld 

Mandag 26.2: 5. runde i klubbmesterskapet  

Fredag 2.3-Søndag 4.3: Seriesjakkehelg 

Mandag 5.3: Teorikveld – program følger. Deretter LH Klassisk lynsjakk 5 min pr spiller og parti. Utsatte partier. 

Mandag 12.3: Generalforsamling 2018 kl 19:11. Dagsorden som fastsatt i lovene, med behandling av 

årsberetning, regnskap og valg av styre. Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret ved lederen 

(geir.nesheim@gmail.com) innen 26.2. Etter generalforsamlingen: den tradisjonelle 

generalforsamlingslynturneringen, LH, med 3 min + 2 sek. Startavgift kr 0. 

Mandag 19.3 6. runde i klubbmesterskapet. 

Mandag 26.3: Ingen spillekveld pga. påske 

Mandag 2.4: Ingen spillekveld pga. påske 

Mandag 9.4: 7. runde i klubbmesterskapet 

Mandag  16.4: LH Hurtigturnering 5 runder m 20 min betenkningstid. Utsatte partier KM.  

Mandag 23.4: 8. runde i klubbmesterskapet 

Mandag 30.4 Utsatte partier.   

Mandag 7.5: Teorikveld – program følger, deretter LH Tematurnering klassisk lynsjakk 5 min pr spiller og parti. 

Åpning off.gjøres onsdag 2.5 – kom gjerne med forslag innen 30.4. Utsatte partier. 

Mandag 14. mai:  – (FIDE-rates) - 2. av 4 turneringer. Reglement off.gjøres SK 1911 Åpen Lyn-Cup 2018 NGP

senere.  

Mandag 21.5: Ingen spillekveld pga. off. høytidsdag 

Mandag 28. mai: 9. og siste runde i klubbmesterskapet. Alle øvrige partier må være ferdigspilt, og det godtas 

ikke utsatte partier i siste runde. 

Mandag 4. juni: 1. kveld i klubbmesterskap i hurtigsjakk: 6 runder Monrad/Konrad over 2 kvelder. 19 min pr 

spiller + 11 sek bonus pr trekk, Bronstein-modus. Startavgift kr 50/30. Påmelding senest kl. 19 

Fredag 8.-Søndag 10.6:  – arrangør SK 1911 (foreløpig – styret har vedtatt å søke Oslomesterskap Langsjakk

kretsen om å få arrangere denne turneringen). 

Mandag 11.6: 2. kveld i klubbmesterskapet i hurtigsjakk. Det er mulig å delta uten å ha spilt første kveld. 

Frammøte for nye deltakere senest kl. 19.  

Mandag 18.6: Sommeravslutning. Opplegg avklares senere.  

 
Det tas forbehold om endringer hvis turneringsavviklingen skulle tilsi det.  
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