
JÅTTEN SOMMERSJAKKSKOLE 
 
Jåtten skole, mandag 29. juni til fredag 03. Juli. 
Stavanger SKU inviterer til sjakkskole i uke 27 i skoleferien. 
 
Vi kjører nybegynner og viderekommende kurs parallelt, skolen avsluttes med 
turnering den siste dagen. 
 
Kurset er ment for alle barn, og man trenger ikke å ha sjakk erfaring fra før for å 
delta. Dette blir fantastisk gøy og lærerikt. 
 
STED: 
Jåtten Skole, som har adresse Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger. 
Adkomst: buss går med hyppige intervaller fra Stavanger og Sandnes, stopper rett 
ved skolen, det er også mulig å ta lokaltog stoppested Jåtten stasjon. 
 
TIMEPLAN: 
I grove trekk vil timeplanen se slik ut (NB!! Ikke fredag pga. BGP-turnering): 
08.30-11.00: Sjakkundervisning  
08.30-11.00: Nybegynnerkurs del 1 
11.00-11.30: Lunsj 
11.30-13.00: Fysisk aktivitet/ Lek 
13.00-15.00: Turneringsspill/ tema undervisning 
13.00-15.00: Nybegynnerkurs del 2 
15.00-17.00: Uformelle aktiviteter/sjakk lek 
Alle aktivitetene vil foregå på eller ved Jåtten skole.  
Fram til kl. 15.00 kjører vi fast opplegg med gruppeturneringer, undervisning og 
andre aktiviteter. Etter kl. 15.00 kan barna bli hentet alt etter som når foreldrene 
ønsker, men senest kl. 17.00. 
 
GRUPPER: 
Deltakerne blir delt inn i omtrent like store grupper etter alder og spillestyrke.  
Nybegynnere vil bli plassert i egen gruppe. 
Hver gruppe får en dyktig instruktør som har ansvaret både for undervisning og andre 
aktiviteter.  
Barn som ønsker å delta på en bestemt gruppe må gi beskjed om dette ved 
påmeldingen. 
Instruktører blir Odin Blikra, John Kristian Hårr og Vidar Edvardsen.  
De er sterke sjakkspillere og har lang erfaring med å undervise barn og ungdom i 
sjakk.  
Kan bli mindre endringer vedrørende instruktører, dette blir mer endelig når antall 
deltakere er kjent. Pedagogisk leder for sommersjakkskolen blir Ingrid Elise 
Jacobsen. 
 
PRIS OG INFO: 
Sjakkskolen koster kr 1000. søsken moderasjon er 200 pr barn. Prisen inkluderer 
startavgift i BGP-turneringen, mat mandag og torsdag (se programmet under). 
 
Påmelding og spørsmål vedrørende sjakkskolen skjer til Carsten Beer Jacobsen, 
e-post cassabaa@yahoo.com, telefonnummer 481 91 897.  
Ved påmelding, oppgi navn, fødselsdato, telefonnummeret til en foresatt og  



event.: klubb. Det er lurt å melde seg på så tidlig som mulig, det kan bli fullt!  
 
Påmelding fristen er satt til 20. juni, etter dette vil avgiften øke med 200 kr. 
Etter påmelding sender vi ut en e-post med betalings opplysninger. 
Skolen må være betalt før kursene starter, ta med kvittering hvis betaling er gjort kort 
tid før Sjakkskolens start. 
 
 
PROGRAM: 
Aktivitetene fra kl 15 til 17 (som står i kursiv) er utenom det ”faste” programmet. 
Barna kan hentes når som helst fra klokka 15 (men senest kl 17). 
NB ! Deltakerne må ha med matpakke tirsdag, onsdag og fredag. 
 
Mandag 29. juni 
08.30-08.45 Velkommen 
08.45-11.30 Undervisning/ Nybegynner del 1 
11.30-13.00 Mat (griller pølser hvis det blir fint vær) og ute aktiviteter 
13.00-15.00 Gruppeturnering/ Nybegynner del 2 
15.00-17.00 Valgfrie aktiviteter (film, fotball eller sjakk) 
Tirsdag 30. juni 
08.30-11.00 Undervisning/ Nybegynner del 1 
11.00-13.00 Fotball og lunsj (Husk matpakke!) 
13.00-15.00 Gruppeturnering/ Nybegynner del 2 
15.00-17.00 Valgfrie aktiviteter (film, fotball eller sjakk) 
Onsdag 01. juli 
08.30-11.00 Undervisning/ Nybegynner del 1 
11.00-13.00 Lunsj (Husk matpakke!) simultan mot en veldig sterk spiller 
13.00-15.00 simultan mot en veldig sterk spiller  
15.00-17.00 Valgfrie aktiviteter (film, fotball eller sjakk) 
Torsdag 25. juli 
08.30-11.00 Undervisning/ Nybegynner del 1 
11.00-13.00 Gruppeturnering ALLE 
13.00-14.30 Pizza og Basketsjakk 
14.30-15.00 Premieutdeling. Premier til alle! 
15.00-17.00 Valgfrie aktiviteter (film, fotball eller sjakk) 
 
Fredag 26. juli 
Sjakkskolen BGP/UGP (sjakkturnering) 
Fremmøte: Kl 08.30-09.00 (senest kl 09.00). 
Startkontingent: Inkludert for deltakere på Sjakkskolen, for andre kr 150. 
Klasser:Nybegynner (for dem som ikke har spilt så mye tidligere), Mikroputt (født 
2000 eller senere), 
Miniputt (f. 98 eller senere), Lilleputt (f. 96 eller senere), Kadett (f. 93 eller senere) og 
ungdom (f.83 eller senere). 
Turneringssystem: 6 runder monrad med 25 minutter pr spiller og parti. 
Premier til alle deltagere! 
 
Turneringen og sjakkskolen avsluttes med premieutdeling ca kl 15.00. 
Vi forbeholder oss retten til å justere programmet hvis praktiske forhold tilsier det. 

Sjakkskolen – Uten sjakk blir jeg Matt!!! 


