
NM for jenter 2016 
 
 
Vålerenga ungdomssjakklubb ønsker alle jenter hjertelig velkommen til 
Norgesmesterskapet for jenter 2016. Mesterskapet spilles på Morellbakken 
ungdomsskole, Morells vei 20, 12. – 14. februar 2016. Invitasjon på nett: 
http://vaalerenga-sjakklubb.com/V%C3%A5lerenga%20USK/nm%20jenter/index.html 
 
 
Sted og ankomst: 
Morellbakken ungdomsskole ligger på Grefsen i Oslo 
Adresse: Morells vei 20, 0487 Oslo 
Kart: 
https://www.google.no/maps/place/Morellbakken+Skole/@59.9485333,10.7813806,1
5z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x256f5471ce70ed44 
 
 
Med fly: Til/Fra Gardermoen: Ta ”F3 Flybussekspressen Bekkestua” til/fra Storo. Fra 
Storo stasjon tar det ca 3-4 min å gå til Morellbakken ungdomsskole. Følg turveien 
50-60 m og ta inn til høyre hvor Morellbakken starter (bilsperret vei). Billett kan 
kjøpes om bord eller på nett. Det er litt billigere å forhåndskjøpe billett på nettet: 
http://www.nor-way.no/ 
 
 
Med bil: Følg ring 3 til Storo, Storokrysset og følg trikkesporet oppover Grefsenveien 
ca 100 m. Ta til venstre inn Bråtenalleen, ved neste kryss ser du skolen foran deg. 
Parkering kan gjøres i skolegården eller i gatene rundt. 
 
 
Kollektivt: Trikk 11/12 /13 samt t-bane 4/6 Ringen, 5 Storo. Gå av på Storo stasjon 
som ligger under Storokrysset. Gå opp på Storo krysset og gå mot Comfort butikken. 
Ta til venstre og følg turveien ca  100 m. (Passerer busstasjonen) Ta til høyre hvor 
Morellbakken starter (bilsperret vei) Gå Morellbakken oppover ca 200 m og skolen 
ligger på venstre side. 
 
 
Overnatting: 

 Radisson Blu Nydalen Hotel, Nydalsveien 33, 0404 Oslo, tlf 

 23 26 30 00, ca 20 min gange fra spillestedet. 

 Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo, tlf 

 22 22 29 65, ca 20 min gange fra spillestedet. 

 Alle sentrumshotell er aktuelle. Fra sentrum tar det fra 9-15 min med kollektivt 
transport til Storo. 

 Ellers er det kanskje mange jenter som har en venninne i Oslo som det går an 
å overnatte hos? 
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Måltider: 
Måltider oppfordres til å bestilles i forkant da det ikke er sikkert at man kan få kjøpt 
de varme måltidene under turneringen.  
 
Det servers 4 måltider i løpet av helgen, i tillegg vil det være et utvalg produkter som 
kan kjøpes fra kantinen hele tiden. Eksempel på retter kan være: 
 

 Middag fredag: Kylling gryte med ris, nanbrød og salat 

 Lunsj lørdag: pizza 

 Middag lørdag: Lasagne med salat og rundstykker 

 Lunsj søndag: Taco gryte 
 
Kjøpes alle måltidene samlet, vil det koste kr 350,-. Kjøpes måltider separat, vil ett 
måltid koste kr 120,-. 
 
 
Påmelding: 
Påmelding skjer gjennom turneringsservice, 
http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=NMforjenter2016-ValerengaUSK. 
Påmeldingsfrist er søndag 31. januar.  
 
 
Siste fremmøte og startkontingent: 
Siste fremmøte er kl 16.30 på fredag. Ved forsinkelser, kontakt 
Ellisiv Reppen på mobil 41698129.  
 
Startkontigent er satt til kr 350,- for Ungdom, Kadett og Lilleputt og kr 250,- for 
Miniputt og Mikroputt. 
 
 
Betaling: 
Startkontingent innbetales til bankkontonr 1503.1075.421 
De som skal ha måltider, innbetaler dette sammen med startkontigenten.  
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Program og spilleplan: 
For Mikroputt, Miniputt og Lilleputt spilles det 6 runder med 60 min. betenkningstid på 
40 trekk og 30 min på resten.  
 
For Kadett og Ungdom spilles 5 runder med 90 min. betenkningstid pluss 30 sek. pr. 
trekk på hele partiet. 
 
Alle klasser rates i Norges Sjakkforbund. Kadett og Ungdom rates i tillegg i FIDE. 
 
Mikroputt Under 9 år (2007 el. senere)  
Miniputt Under 11 år (2005-2006)  
Lilleputt Under 13 år (2003-2004) 

Kadett Under 16 år (2000-2002) 
Ungdom Under 26 år (1990-1999) 

    
Fredag 12.2    
Registrering:  15:30-16:30   
Åpning: 17:15-17:30   
Runde 1: 17:30-20:30 Runde 1: 17:30-21:30 
    
Lørdag 13.2    
Runde 2: 09:00-12:00 Runde 2: 09:00-13:00 
Lunsj:  11:00-13:30 Lunsj: 11:00-13:30 
Runde 3: 13:00-16:00 Runde 3: 13:45-17:45 
Middag: 15:00-18:30 Middag: 15:00-18:30 
Runde 4: 17:00-20:00   
    
Søndag 14.2    
Runde 5: 09:00-12:00 Runde 4: 09:00-13:00 
Lunsj:  11:00-13:30 Lunsj:  11:00-13:30 
Runde 6:   13:00-16:00 Runde 5: 13:30-17:30 
   
Premiering rett etter siste parti, ca kl 16:30 og ca kl 18. 
 
 
Premier: 
1/3 dels premiering samt deltakerpremie til alle.  
  
Kvalifisering: 
De to første plasseringene i lilleputt og kadett samt de to beste juniorer i klasse 
ungdom (født 1996 eller senere), kvalifiserer seg til nordisk for jenter, 
som spilles i Norge senere i 2016. Dette er eneste måte man kan kan kvalifisere seg 
til nordisk. 

 
Velkommen til jente NM 2016 

  
 


