
 

Sjakk-NM på Lillehammer 29. juni til 6. juli 2013

Kristiansund Sjakklubb satser i år igjen på at mange fra klubben skal delta i Norgesmesterskapet på 
Lillehammer. Det er sjakk ei hel uke til ende. http://nm2013.sjakkweb.no/  
Sjakklubben hadde i fjor i Sandefjord og i forfjor i Oslo med 20 spillere i tillegg til flere ledere. Det 
prøver vi på også i år.

Spillerne er med i Norgesmesterskapet i den klassen som passer, og det spilles ni runder. En hver 
dag og mandagen er det dobbelrunde. 
Det er også mange andre sjakkaktiviteter, men det er også god tid utenom til å gjøre andre ting, eller 
for foreldre/søsken til å finne på noe helt annet mens det spilles. 

Sjakklubben har også i år planlagt en felles plass der vi bor ved siden av hverandre.
På Birkebeineren Hotell har vi bestilt 10 leiligheter, og der kan alle bo. 
Birkebeineren ligger 5 minutter gangavstand unna spillestedet.

Vi stiller med flere reiseledere, og det blir mange voksne som er med, slik at unge gutter kan gjerne 
dele en leilighet. Vi voksne skal følge med. 

Axel Smith blir kanskje med for å hjelpe spillerne med analyser og forberedelser. Dette avklares rett 
etter påske.

Vil du ha en leilighet eller bare et rom eller ei seng i en leilighet?
Ta kontakt med Tore i Sjakklubben

epost: tore@ksk.no
tlf: 95 91 62 65

mailto:tore@ksk.no
http://nm2013.sjakkweb.no/


Program Landsturneringen 2013
Fredag 28. juni 

1330 Magnus Carlsen spiller to hurtigsjakkpartier

18:00 23:00: Registrering, åpent sekretariat

Lørdag 29. juni

09:00 14:00  Registrering Landsturneringen & Sjakkleir for unge

Formiddag Magnus Carlsen spiller to hurtigsjakkpartier

15:30 Åpningsseremoni

16:00 22:00 1. runde

Søndag 30. juni

10:30 16:30 2. runde 

Mandag 1. juli

09:30 15:30 3. runde

17:00 23:00 4. runde

Tirsdag 2. juli

10:30 16:30 5. runde

17:00 Fotballturnering

Onsdag 3. juli

10:30 16:30 6. runde

18:00 21:30 Laglyn med tidshandikap

Torsdag 4. juli

10:30 16:30 7. runde

15:30 18:30 Hagesjakk med grilling, stafettsjakk m.m.

18:15 21:00 Pratelagsjakk v/ Hans Olav Lahlum

Fredag 5. juli

10:30 16:30 8. runde

17:30 20:00 NM i lynsjakk 2013

Lørdag 6. juli

10:30 16:30 9. runde

15:00 15:30 Premieutdeling miniputt og lilleputt

17:00 18:00 Avslutning. Premieutdeling øvrige klasser



Birkebeineren Hotel & Apartments

  
(birkebeineren.no )

Birkebeineren Hotel & Apartments ligger naturskjønt til i stille og rolige omgivelser midt i 
Olympiaparken på Lillehammer, ca. 10 minutters gange fra sentrum.

Vi kan tilby fri bruk av trådløst nettverk (WLAN) på alle våre hotellrom og leiligheter. 

Leilighetene er fordelt på 10 frittliggende hytter, med 4 velutstyrte leiligheter i hver hytte. Hver 
leilighet er på 60 m² og har 6 sengeplasser. 
Det er 2 soverom med køyesenger og 1 soverom med dobbeltseng. 
Hver leilighet har også 2 bad med dusj/WC, fullt utstyrt kjøkkenkrok med komfyr, oppvaskmaskin, 
kaffetrakter, kjøleskap m/fryser etc. og stue/oppholdsrom med spisebord , sofakrok, TV og telefon.

Stor terrasse rundt hver leilighet. Egen skibod. Totalt 40 leiligheter. 
Av disse har Kristiansund Sjakklubb allerede bestilt 10!

Det er fri bruk av trådløst nettverk (WLAN) på alle leilighetene.

Priser: Overnatting i 3-6 døgn:
Leiligheter
Ved 5-6 pers. pr. leilighet Kr 1725,- pr. leilighet pr. døgn
Ved 3-4 pers. pr. leilighet Kr 1460,- pr. leilighet pr. døgn
Ved 1-2 pers. pr. leilighet Kr 1195,- pr. leilighet pr. døgn

Overnatting i 7 døgn eller flere:
Leiligheter:
Ved 5-6 pers. pr. leilighet Kr 1460,- pr. leilighet pr. døgn
Ved 3-4 pers. pr. leilighet Kr 1195,- pr. leilighet pr. døgn
Ved 1-2 pers. pr. leilighet Kr 960,- pr. leilighet pr. døgn

Prisene inkluderer her sluttrengjøring, håndklær og sengetøy
Frokosttillegg for de som bor i leilighetene på kr 100,- per person per dag

Navneliste: Navneliste med romfordeling sendes oss senest 14 dager før ankomst.

Sjakklubben får ei fellesregning for leilighetene.

Vi har bestilt leilighetene fra fredag 28. juni til lørdag 6. juli. 4 leiligheter er allerede bestilt. 

Vil du ha en hel leilighet eller bare et rom eller ei seng, gi beskjed til Tore. 
Ved bestilling av en leilighet kan det sjølsagt bestilles i et kortere tidsrom, f.eks. lørdag-lørdag.



 
 


