
Schakklubben av 1911 ønsker deg velkommen til 

Stena Line Hurtigsjakk 2009 

Torsdag 14. mai (avreise om kvelden) og fredag 15. mai 
ombord på ”Stena Saga” Oslo-Fredrikshavn t/r 

  
For tolvte år på rad arrangerer Schakklubben av 1911 hurtigsjakkturnering ombord på danskebåten. 
Også i år er det Stena Line som er vår samarbeidspartner. 
 
Turneringen blir ikke ratet, og det er ingen betingelse at man er medlem i noen sjakklubb. Merk at 
deltakere under 23 år må ha med ledsager over 23 år. 
  
SPILLESYSTEM: 
Det spilles 6 runder Monrad med betenkningstid 25 minutter pr. spiller pr. parti. Alle spiller samlet i 
én gruppe. 
 
PREMIERING: 
Premiering i grupper á maks. 12 spillere etter rating/spillestyrke.  
Premie til vinner i hver ratinggruppe: Reise for to personer tur/retur Oslo-Fredrikshavn. 
Det deles dessuten ut arrangørens hederspris til en av deltakerne, og det kan bli ytterligere premier – 
bli med og finn ut mer om det! 
 
STARTAVGIFT: 
700 kroner (inkluderer overnatting i to-stjerners innvendig tosengslugar). 
Ønsker man å ha lugaren alene, kommer et tillegg på 250 kroner. 
Deltaker med ikke-spillende ledsager betaler 1200 kroner (totalt for begge). 
NB: Kr 100 i tillegg ved påmelding etter 16. april.  
  
FREMMØTE: 
Billettene leveres ut på Vippetangen mellom klokken 18.00 og 19.00 før avgang torsdag 14. mai. 
(Båten er tilbake i Oslo omtrent kl 19 fredag.) 
 
PÅMELDING OG INFORMASJON:  
Påmeldingfrist: 16. april. Av hensyn til lugarbestilling ber vi om at påmelding skjer så snart 
som mulig. For påmelding og videre informasjon, vennligst kontakt Johs. R. Kjeken, e-post 
jrkjeken@online.no eller tlf 22 46 12 06. 
  
VIKTIG:  Betaling gjøres samtidig med påmelding, til bankkonto 1607.57.31632 (SK 1911 
v/Magnar Nikolaisen, Glads vei 64, 0489 Oslo). 
  

 
En briljant kombinasjon: 

En spennende turnering, en hyggelig reise, en festlig aften, 
samt taxfree og de mange tilbud ”Stena Saga” har ombord! 

(Og morgenfugler kan få satt beina på dansk jord!) 
 

Hvorfor nøle – meld deg på straks! 


