
Sjakktur til Trondhjem lørdag 16. juni
Lørdag 16. juni er det ei sjakkturnering for barn og ungdom i Trondhjem, i Studentersamfundets 
lokaler som ligger ved Elgeseter bro, rett nedenfor NTH og i nærheten av St. Olav sjukehus. 

Turneringa begynner klokka 1100 og det blir 6 runder med 20 minutters betenkningstid på hver. 
Startavgifta er 100 kroner. Informasjon om turneringa er lagt ved.
Turneringa blir ferdig omkring klokka 1600, og da returnerer vi tilbake til Kristiansund. 

Fra Kristiansund kjører vi med minibuss (13 seters), sjåfør er Stig Rune Jenssen. Sjakklubben 
dekker en del av utgiftene til minibuusen. Minst et par foreldre kjører i tillegg, slik at vi har plass til 
en god del. Er det flere foreldre/foresatte som har lyst å være med til Trondhjem, (dagen kan f.eks. 
Brukes på IKEA...)  er det bare å kjøre selv. Da er det kjekt om vi får beskjed om det på forhånd. 

Påmeldingsfrist:
Seinest tirsdag 12. juni til Tore Kristiansen, epost: tore@ksk.no  eller tlf: 95 91 62 65
Vi fyller opp minibussen først, og der er det slik at de som melder seg på først får plass i minibussen 
til den er fylt opp.

På nettet kan det også gjøres påmelding direkte til turneringa på sida:
http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=TrondheimBGP2012-TrondheimSjakkforening

Utgifter:
Plass i minibussen tur/retur: 200 kr
Startavgift: 100 kr

Avgang fra Kristiansund:
Kl. 655 fra Hauggata.
For at vi skal rekke fram til turneringa starter, må vi ta ferga fra Kanestraum som går kl. 750

Minibussen starter fra Kristiansund Sjakklubbs lokaler i Hauggata klokka 655 lørdag morgen, og 
kjører hovedveien. De som skal være med minibussen, og som ikke kommer til Sjakklubben, kan gå 
på underveis, men da ved et busstopp ved hovedveien. 

Retur fra Trondheim
Omkring klokka 1600. 
Avhengig av hvilken ferge vi når, er vi tilbake i Kristiansund ca. klokka 2000. 

Mat:
Det er kantine på spillestedet, og deltakerne må enten  ha med penger til mat, eller ha med seg mat 
hjemmefra.

Ledere:
Fra Kristiansund Sjakklubb blir følgende ledere med:
Tore Kristiansen, tlf: 95 91 62 65
Stig Rune Jenssen, tlf: 98 25 26 36
og kanskje IM Axel Smith

Med vennlig hilsen
Tore Kristiansen
Kristiansund Sjakklubb
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