
Invitasjon til Sjakk5erns 

Fylkesmesterskap i Trøndelag 2019 

I Trondheim lørdag 4. mai 2019 kl. 11:00 – 15:30 

 
Viktige opplysninger: 

 
Spillested Utleirahallen, Utleirvegen 99, 7036 

Trondheim 

Program Kl. 11:00 Ankomst/registrering 

for dagen Kl. 11:30 1. runde starter 
 Kl. 14:00 5. runde starter 
 Kl. 14:45 Premieutdeling 
 Kl. 15:30 Ferdig/avreise 

 
Arrangør 

 
Ungdommens Sjakkforbund (USF) og SkoleSjakken. 

 
Om deltagelse 

 
1. Klassen/basisgruppen må være deltagende i Sjakk5ern 2019. 
2. Klassen/basisgruppen må ha en lagleder, som blir arrangørens 

kontaktperson. Dette kan være en lærer, en foresatt etc. 

3. Alle spillere som deltar I Sjakk5erns fylkesmesterskap må som 
hovedregel være medlem i Ungdommens Sjakkforbund. Medlemskap 
koster kr 50 (per person) for hele 2019 (og blir ikke automatisk fornyet). 
Lagleder kan søke om unntak for medlemskapskravet for enkeltspillere. 
Dette gjøres per epost til: sjakk5ern@skolesjakken.no. 

 

Reise til/fra 
spillelokalet 

Organiseres av lagleder/foresatte. Det er gratis parkering på stedet, og nærhet til 
busstopp (rute 8: Risvollan senter/rute 54: Tverregga). 

Startavgift Det er ingen startavgift for klassen/basisgruppen. 

Premiering Alle deltagende lag og spillere får premier! Det blir dessuten er rekke ekstrapremier 
som trekkes ut blant de som løser sjakkoppgaver underveis, og et par premier for 
ekstra god sjakkspilling/sportslig oppførsel. 

Lunsj/bevertning Spillerne får gratis lunsj (men kan også velge å ha med egen matpakke). Andre 
tilstedeværende (lagleder, foreldre, søsken osv.) kan kjøpe lunsj og forfriskninger i 
kantine, eller ha med egen mat/drikke. 

Hjelp til planlegging Ta gjerne kontakt med oss om dere ønsker tips, råd eller annen bistad til 
planlegging av deltagelse. 

Påmelding Benytt påmeldingsskjemaet som ligger her: www.sjakk5ern.no/mesterskap/ 
Endringer I deltagerlistene kan gjøres frem til påmeldingsfristen (send da inn 
skjemaet på nytt), og etter avtale på senere tidspunkt. 

Påmeldingsfrist Mandag 29. april kl 23:59. Merk: Førstemann til mølla-prinsippet gjelder, 
påmeldinger bekreftes fortløpende så lenge det er ledig plasskapasitet. 

Andre opplysninger Se www.sjakk5ern.no/mesterskap/  

Spørsmål Kontakt sjakk5ern@skolesjakkken.no eller ring Jorunn Brekke (tlf 94822286). 

 
 
 

 

mailto:sjakk5ern@skolesjakken.no
http://www.sjakk5ern.no/mesterskap/
http://www.sjakk5ern.no/mesterskap/
mailto:sjakk5ern@skolesjakkken.no

