
Stavanger sjakkungdom inviterer til 
 

SOMMERSJAKKSKOLE 
 

Onsdag 22. juni til fredag 24. Juli. 
 
 

 

OPPLEGG:  
2 dager med undervisning og aktiviteter, vi avslutter med en BGP-turnering på fredagen. 
 
Kurset er ment for alle barn, og man trenger ikke å ha sjakk erfaring fra før for å delta, da det vil gå et 
nybegynnerkurs parallelt. 
 
 
STED: 

Hinna ungdomskole. 
Adresse: Ordfører Tveteraas gate 1, 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. 
 

 

GRUPPER:  

Deltakerne blir delt inn i omtrent like store grupper etter alder og spillestyrke. Hver gruppe får en dyktig 
instruktør som har ansvaret både for undervisning og andre aktiviteter. 
Instruktører blir FM Vadim Daskevics, Fredrik B Jacobsen og Caroline B Jacobsen . 
Vadim vil ha ansvar for den videregående gruppen, han har lang erfaring med å undervise barn og 
ungdom i sjakk. Det kan komme noen små endringer vedrørende instruktører, dette vil bli endelig når 
man vet hvor mange som melder seg på. Pedagogisk leder for sommersjakkskolen blir Ingrid Elise 
Jacobsen. 
 

 

PROGRAM: 

 

Onsdag 22. juni 

08.30-09.00 Oppmøte 
09.00-09.15 Åpning (inndeling) 
09.15-11.30 Undervisning i gruppene 
11.30-12.30 Lunsj (Husk matpakke!)  
12.30-13.30 Stafettsjakk  
13.30-15.00 Undervisning i gruppene 
 

Torsdag 23. juni 

08.30-09.00 Oppmøte 

09.00-11.30 Undervisning i gruppene 
11.30-12.30 Lunsj Pizza 
12.30-13.30 Basketsjakk 
13.30-15.00 Undervisning i gruppene 
 



 

Fredag 24. juni 

Sjakkskolen BGP/UGP (sjakkturnering) 
Fremmøte: Kl 08.30-09.00 (senest kl 09.00). 
Startkontingent:  

Deltakere på Sjakkskolen gratis, for andre kr 100. 
 
Klasser: 

Nybegynner (for dem som ikke har spilt så mye tidligere),  
Mikroputt (f. 2002 eller senere), 
Miniputt (f. 2000-2001) 
Lilleputt (f. 1998-99) 
Kadett (f. 1995-97) 
Ungdom (f. 1985-94). 
Turneringssystem: 5 runder med 25 minutter pr spiller og parti. 
 

Premier til alle deltagere! 

Turneringen og sjakkskolen avsluttes med premieutdeling ca kl 14.45 

Vi forbeholder oss retten til å justere programmet hvis praktiske forhold tilsier det. 
 
INFORMASJON OG PRIS: 

Sjakkskole 3 dager kr 650 
Dag pris kr 250   
 
Deltakerne må ha med matpakke onsdag og fredag 

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 man 20.juni, etter dette vil avgiften øke med 100 kr. 
 
Ved påmelding får man tilsendt faktura på deltakeravgiften.  
Faktura må være betalt før sjakkskolen begynner, ta med kvittering hvis betaling er gjort kort tid før 
sjakkskolens start. 
Vi er svært takknemlige for tilbakemelding etter endt sjakkskole. 
 

Sjakkskolen og Turneringen avsluttes med premieutdeling ca kl 14.45 

 


