
 

                        
                                   Denne turneringen er en del av BGP / UGP

Vi arrangerer turneringen på Lagshytta ”Høda” (Ivar Aasen hytta) ved Eikenosen på Emleimsfjellet ved 
Blindheim i Ålesund.
Vi satser på å få til en turnering med sosialt samvær og ikke bare sjakk, da vi legger opp til at alle deltakerne 
overnatter på hytta. Dette er en stor hytte med 45 sengeplasser fordelt på 9 soverom.
Sovepose / dyne, laken og putetrekk må de som overnatter ta med selv. 
Vi leier hytta fra fredag 28. til søndag 30. september, så vi håper at flest mulig kan komme på fredag kveld.
Det vil overnatte flere voksne fra Ålesund og Kristiansund på hytta denne helgen. 
For veibeskrivelse til hytta kontakt Jan Erik Skog på  900 61 471 eller e-post: j-e-skog@online.no

Fra Kristiansund har vi tilbud om å reise med Timesekspressen kl. 1705 fredag. 
Du kan gå på  bussen underveis. Oppmøte er Rutebilstasjonen eller seinere stoppesteder. Gi beskjed til Tore 
hvor du kommer på bussen. Vi kjøper felles billett for å få grupperabatt. Tore blir med bussen, mens Roger 
kommer direkte til Moa fra Oslo (via Vigra). Bussen går til Moa, og der blir vi hentet og kjørt til hytta.

Søndag drar vi så raskt vi kan tilbake til Kristiansund. Forhåpentligvis med bussen kl. 1525 fra Moa. Den er på 
rutebilstasjonen i Kristiansund kl. 1845. 
               
Fremmøte:  Senest kl. 09.30 på lørdag  (1.runde starter kl. 10.00) 
Spilleplan:  
(Ungdom/Kadett)  (45 minutter + 30 sek. per trekk.)
Lørdag:                                                     Søndag:
Frokost kl. 09.00 - 09.45.                          Frokost kl. 09.00 - 09.45 
1.runde lørdag kl.10.00                             4.runde søndag kl.10.00 
2.runde lørdag ca. kl. 12.30                      5.runde søndag ca.kl.12.30 
Etter 2.runde, tur (ca.kl.15.00)                  Lunsj /Middag etter 5.runde 
Middag kl. 17.00                                       Premieutdeling ca.kl.14.30 
3.runde lørdag kl.18.00 
Kveldsmat etter 3.runde
  
(Mikroputt/Miniputt/Lilleputt)  (30 minutter + 15 sek. per trekk.)
Lørdag:                                                     Søndag:
Frokost kl. 09.00 - 09.45.                          Frokost kl. 09.00 - 09.45 
1.runde lørdag kl. 10.00                            5.runde søndag kl. 10.00 
2.runde lørdag kl. 11.30                            6.runde søndag kl. 11.30 
3.runde lørdag kl. 13.00                            7.runde søndag kl. 13.00 
Etter 3.runde, tur (ca.kl.15.00)                  Lunsj / Middag etter 7.runde 
Middag kl. 17.00                                       Premieutdeling ca.kl.14.30 
4.runde lørdag kl. 18.00                                                
Kveldsmat etter 4.runde                                                                                                                                             

Klasseinndeling 2012:                                                                                                                                           
Mikroputt: født  2003 eller seinere
Miniputt:   født  2001 eller seinere 
Lilleputt:   født  1999  eller seinere 
Kadett:      født   1996 eller seinere                                   Alle klasser blir ELO ratet. 
Ungdom:   født  1986 eller seinere                                   
  
Startavgift:  600,-  Startkontingent for turnering, overnatting i hytta og alle måltider og buss fra t/r fra 
Kristiansund. (De som har kollektivkortet, betaler kun 400,-) «Full pakke»    
Premiering:  Premier til alle
Påmeldingsfrist:  Onsdag  26. sept. 2012.
Påmelding:  Tore epost: tore@ksk.no    tlf: 95 91 62 65
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