
Alle klubber på Østlandet (Sone 1) innbys til en ny sesong av Østlandsserien. 
 
Følgende spilleplan er satt opp for sesongen: 

                                            1. DIVISJON         2. DIVISJON                        3. 
4. og 5. DIVISJON 

2.-3.11.       2019:                  1.- 2. runde                     1. runde                1. runde 
7.-8.12.       2019:                  3.- 4 runde                      2. runde                2. runde 
18.-19.1.    2020:                  5.-6. runde                      3.-4. runde                           3. 

runde                                
8.-9.2.         2020:                  7.-8. runde                      5. runde                4. runde                                
6.-8.3.         2020:                  9.-11. runde                   6.-7. runde                           5. runde                                
Helger med enkelrunde er det mulig å spille på lørdag dersom begge lag er enige. 
 

 Sentralstyret har besluttet at 1. divisjon i år kan spilles med 12 lag 

 Det blir en 5. divisjon dersom det er tilstrekkelig mange lag. 

 Siste runde i alle divisjoner skal spilles 8. mars 2020 kl. 12.00  

 Vinneren av 1. divisjon er klar for kvalifiseringskamp for Eliteserien. Kvalifiseringen til 
Eliteserien spilles som Bergerturnering mellom de 4 sonevinnerne, 27. – 29. mars 2020. 

 
Nytt i år! Innbyrdes oppgjør teller foran individuelle poeng 

 
Startavgifter: 1. divisjon kr. 1650.-, 2. divisjon kr. 1050.-, 3. 4. og 5. divisjon kr. 400.-. 
 
 

Det er tillatt å benytte seg av inntil to spillere pr. lag pr. serierunde som er medlem i 
klubber som IKKE stiller lag i seriesjakken. Disse spillerne skal meldes inn til NSF senest en 
uke før 1. serierunde. 

 
 
Påmelding til NSF innen 23. september 2019. 
Bruk helst online-skjema på hjemmesiden vår 
 
Vi oppfordrer klubbene til å melde på så mange lag som mulig, men husk at påmelding er 
forpliktende, og sørg på forhånd for at dere kan stille fullt lag i alle kamper! 
Vedlagt finner dere en oversikt over hvilke lag som er kvalifisert i 1. og 2. divisjon. 
 
Som alltid mottar vi gjerne forslag til endringer/forbedringer som kan lette avviklingen. 
 
Vel møtt til ny stormønstring i Østlandsserien 2019/2020. 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SJAKKFORBUND 
 
 
 
Henrik 
Sjøl                                                                                                                                                                               
                               
Turneringssjef                                                                                                                                                            
                                           
 

 



 
Kvalifisert for 1. divisjon 
 
Akademisk (ned fra eliteserien) 
Drammens 
Black Knights 
Hønefoss 
Moss 
Stjernen 1 
Vålerenga 2 
Sarpsborg 
Nordstrand 2 (opp fra 2. divisjon) 
SK 1911 3 (opp fra 2. divisjon) 

Offerspill (får friplass) 
 
 
Kvalifisert for 2. divisjon 
OSS andrelag (ned fra 1. divisjon) 
Strømmen (ned fra 1. divisjon) 
Nordstrand 3 
Tønsberg 
Bærum 1 
Moss 2 
Fredriksstad 1 
1911 2 
Nordstrand 4 
Vålerenga 3 
Lillestrøm 
Hamar 
Porsgrunn (opp fra 3.) 
Indre Østfold (opp fra 3.) 
Groruddalen 1 (opp fra 3.) 
Stjernen 33 (opp fra 3.) 
 
 


