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Nyhetsbrev for Tromsø Sjakklubb, oktober 2010 

Så langt har sjakksesongen vært veldig hyggelig for Tromsø Sjakklubb! Naturligvis ikke minst pga. 

tildelingen av olympiaden i 2014, men også fordi aktivitetsnivået i TSK (og TSKU) er særdeles høyt 

denne sesongen.  

Klubbmesterskapet. Neste runde 

spilles 21. oktober 

Så langt har f. eks. hele 37 spillere spilt med i 

klubbmesterskapet, og det har blit spilt på 

minimum 13 bord hver klubbmesterskapskveld. Vi 

har forsøkt å brukte seeding for å sikre jevnere 

motstand i turneringsstarten, hvilket så langt virker 

som en suksess . I løpet av de kommende 6 uker 

blir klubbmesterskapet avgjort så kom og gjør 

innsatsen din gjeldende også i den avgjørende 

fasen! 

(http://tromsosjakklubb.com/klubbmesterskapet/klubbmesterskapet/).  

Lyn/Hurtig match-turneringen. Neste gang 4. november 

En nyskapning gikk av stabelen torsdag 14/10 med tre spilte runder. Fremmøtet var pent med 18 

spillere første kvelden, og det ble spilt mange spennende matcher. Vanja var ganske suveren i sine 

matcher og har lagt seg i spissen med 14 av 15 mulige poeng med Trond kun 2 poeng etter.  Disse to 

kan godt forberede seg på to innbyrdes møter neste gang. Vi andre må så prøve å ta igjen mest mulig 

på dem.  Det er stadig mulig å spille med i denne turneringen selv om man ikke var med i første 

omgang. Det gis 40% score i walk-over poeng for opp til 3 runder, så alle kan stadig nå til topps her. 

Neste matchkveld er den 4. november, og de avsluttende tre runder spilles den 25. november 

(http://tromsosjakklubb.com/lynsjakk/lynhurtig-match-turneringen/). 

Divisjonsturnering. Neste gang 29.-31. oktober 

Eneste skuffelse hva fremmøtet angår, var divisjonsturneringen som ble spilt første gang 17. til 19. 

september. Dette skyldes dog nok i stor grad at vi i styret ikke hadde informert tilstrekkelig om denne 

turneringen. Vi håper på et mye bedre fremmøte når turneringen spilles igjen 29. til 31. oktober. 

Turneringen er en fem-runders berger-turnering hvor hver gruppe er jevnest mulig. Så her blir det 

mulig å møte jevn motstand en hel helg. Samtidig vil en gruppeseier gi rettighet til opprykk neste 

gang turneringen spilles. Den nederste gruppen spilles som en konradturnering. 
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OL-feiring. Se opp for 12. november 

Tildelingen av Olympiaden ble behørig feiret på dagen med 2014-turnering og kake, boller og brus! 

Ganske uvant med presseoppmøte til en lokal sjakkturnering, men veldig hyggelig også.  Ryktene vil 

vite at det blir en offisiell feiring fredag den 12. november. Mer 

om dette følger, så følg med. Og så sier vi mange takk til 

Tromsø Bakeri for de fine kaker! 

(http://tromsosjakklubb.com/hurtigsjakk/peter-flermoen-vant-

2014-sjakken/).        

 

 

BN-Bank Blitz 13. November 

Kvalifisering til finalen i Oslo spilles den 13. november. Turneringen teller samtidig med i NVGP-

sammendraget, så her er det noe å spille om for alle. Sett derfor også denne dagen av til sjakk. 

Tromsøsjakken. Spilles 26 til 28 november 

Den neste åpne turnering i lokalområdet blir Tromsøsjakken. Også denne gang blir det 5 runder 

konrad i to grupper. Dette er naturligvis også en NVGP-turnering. 

Turneringer utenbys. Vadsøsjakken 27.-29. august og Harstad Open 15.-17. 

oktober   

TSK  har vært pent representert i 

Vadsøsjakken 

(http://vadsosjakk.no/vds/10/index.php

?page=result) og særlig i Harstad Open 

(http://tournamentservice.com/standing

s.aspx?TID=HarstadOpen2010-

HarstadSjakklubb ) . Det ble ikke en TSK 

turneringsvinner i denne omgan, men i 

Vadsø oppnådde både Pål (3,5 poeng) 
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Benjamin (3) og Gunnar (3) pene 

ratingfremganger. I Harstad kom Pål, 

Gunnar og Frank på 3 poeng hvilket ikke 

rakk til noe videre. Mye bedre gikk det til 

gjengjeld i Gruppe B hvor TSK og TSKU satte 

seg på de 5(!) øverste plassene og tok 

NVGP-klasseseirene i Klasse 3 (Steinar 4,5 

poeng), Klasse 4 (Edit 4 poeng) og Klasse 5 

(Elise 2 poeng). 

Lagsatsing til våren. Bli med! 

TSK ønsker å satse hardt på lagturneringene til våren. Det ultimate målet er opprykk til Eliteserien. 

Delmålene er to topp-treplasseringer i både KM og NNM , samt å delta med mange lag i Harstad, 

minimum 5 eller 6 (dvs minimum 20-24 spillere). De øverste lagene blir tatt ut, det samme gjelder 

diverse talentutviklingslag. I tillegg oppfordrer vi så mange som mulig fra TSK og TSKU å delta i 

Harstad. Gå gjerne sammen om et lag eller still dere til rådighet for klubben. Turneringen bruker å gå 

medio januar. Meld interesse til simon.p.jessen@uit.no.  
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