
 

 
 



Spilleprogram: 
 
 

Fredag 1. mars: 

16:00 – 17:30       Fremmøte og registrering 
18:00 – 18:15        Åpning 
18:30 – 21:30        1. runde 
 
Lørdag 2. mars: 

09:00 – 12:00      2. runde 
12:30 – 15:30       3. runde 
16:00 – 19:00       4. runde 
 
Søndag 3. mars: 

09:00 – 12:00      5. runde 
12:30 – 15:30       6. runde 
 

Premieutdeling starter ca. kl. 16:00. 
 

 

 

 

Betenkningstiden for turneringen er 60 minutter + 30 sekunder pr. 
trekk fra trekk 1.  

Det er noteringsplikt hele partiet. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Hei alle deltakere i NM for Ungdomslag! 

 

Dette er en fin og viktig turnering for USF, og vi setter stor pris på at 

dere deltar. Lagsjakk er noe helt spesielt, siden man deler både 

oppturer og nedturer med de andre på laget. Dette er med på å 

bygge en klubbfølelse, og en lagfølelse som kan vare lenge. I tillegg er 

det hyggelig å dra sammen med andre på turnering, noe man gjør 

mer og mer av desto mer man reiser på turneringer som varer over 

tid. Da er det veldig fint å ha et godt miljø rundt seg i klubben. Sjakk 

er jo for det meste en individuell sport, men i lagsjakk får man 

muligheten til å gjøre mer sammen med andre. Vi håper på mange 

gode kamppartier, og ønsker alle lykke til i turneringen!  

 

 

Hilsen Johannes Luangtep Kvisla, leder i USF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sjakkmesterskap med flere navn 
 
Av Øystein Brekke 
 
Velkommen til «NM i sjakk for ungdomslag 2019» i Drammen! Dette mesterskapet holdes 
nå for tolvte gang, og har hatt litt forskjellige navn og aldersgrenser gjennom årene. 
 
Det mest opplysende navnet ble kanskje brukt første gang, i Kragerø i 2008: «NM i sjakk for 
barne- og ungdomsklubblag». Året etter het turneringen i Stavanger litt mer mystisk «NM for 
lokallag 2009». 
 
Ideen med dette mesterskapet er ganske enkelt å ha et eget aldersbestemt lagmesterskap for 
klubbene i USF, Ungdommens Sjakkforbund. Tidligere, helt fra 1978, hadde det bare vært et 
årlig NM i sjakk for juniorlag med 20 års aldergrense. Dette var alltid en flott turnering med 
hard kamp om plassene og der kommende stormestere Simen Agdestein, Magnus Carlsen, 
Jon Ludvig Hammer og de andre spilte for klubbene sine. 
 
Noen ganger ble det i NM for juniorlag gitt en ekstrapremie til det beste laget med bare 
lilleputter, spillere under 13 år. Men de yngste kunne nok synes det var tøft å tape mye mot 
lange juniorspillere med veldig høy rating.  
 
I 2004 godkjente USF et uoffisielt NM for barnesjakklag som ble arrangert under den store 
Drammen Internasjonale Sjakkfestival. Så det første av disse mesterskapene var også i 
Drammen, og ble vunnet av Schakklubben av 1911s Ungdom hårfint foran Modum 
Sjakklubbs Ungdom.  Ankermann for «1911» var den senere stormesteren Frode Olav Olsen 
Urkedal.  
 
Først fire år senere ble det første offisielle mesterskapet med flere aldersklasser holdt i 
Kragerøhallen fra 30. mai til 1. juni 2008. NM for juniorlag var fortsatt inntil 20 år, og i tillegg 
var det klasser for «Ungdomslag» 15 år og yngre og «Barnelag» 11 år og yngre. 
Norgesmestere i de tre klassene i 2008 ble henholdsvis Sandnes, Bergen og 1911s Ungdom. 
 

 
Toppkampen i det uoffisielle NM for barnesjakklag i Drammen i 2004. Schakklubben av 1911s 

Ungdom til høyre i blått, med Frode Urkedal og Endre Larsplass nærmest, mot Modum Sjakklubbs 

Ungdom til venstre i gult, med Even Thingstad, Audun B. Fløtten og Andreas Strand på bildet.  



Spillestedet: 

Scandic Ambassadeur Drammen 

 

Hotellet har etter hvert fått god erfaring med å håndtere sjakkspillene gjester. 

Her gikk klubb-NM i 2010 av stabelen og siden har Konnerud arrangert åpent NM i 

lyn- og hurtigsjakk her i 2015 og 2018.  

Vi var medarrangører til EM for seniorer i 2018 og senere i år skal hotellet åpne 

dørene for NM for skolelag i april og NM for klubblag Kristi Himmelfartshelgen. 

  

  

Måltider  

 

Vi dekker til i Speilen til middag fredag og lørdag, lunsj lørdag og søndag. 

 

Buffet lunsj og middag. 

 

Fredag 01 mars:  

Middag mellom kl. 18.30-20.30 

 

Lørdag 02 mars:  

Lunsj mellom kl. 11.30-13.30 

Middag mellom kl 18.00-21.00 

 

Søndag 03 mars:  

Lunsj mellom kl. 11.30-14.00 

 

Frokost søndag er til kl. 10.00   

 

Priser på måltider for de som ikke bor med helpensjon 
 
Lunch 155,- 

Middag 175, - 

 

 

  

    



 

Reglement for NM for Ungdomslag gyldig f.o.m. 01.03.2018 

1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for ungdomslag. Mesterskapet arrangeres 

primært første helg i mars. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende 

tilleggsbestemmelser: 

 

2. Hvert lag består av fire spillere og inntil to innbyttere, som alle må være hovedmedlemmer av 

samme lokallag. I NM kan det ikke stilles med lag sammensatt av forskjellige lokallag Spillerne 

i barneklassen må i mesterskapsåret høyst fylle 13 år, i juniorklassen høyst 20 år og i U26-

klassen høyst 26 år. Overgang fra et lokallag til et annet, må være meldt til USF senest fire uker 

i forveien. Hvert lag skal ha en lagkaptein, som enten er en av spillerne på laget eller et annet 

hovedmedlem av samme lokallag. 

 

3. En skriftlig lagoppstilling i bordrekkefølge, med eventuelle reserver og underskrevet av 

lagkapteinen, skal leveres arrangøren senest en halv time før spillestart. Arrangøren kan 

fastsette en tidligere frist i innbydelsen. Bordrekkefølgen skal være etter antatt spillestyrke, med 

antatt sterkeste spiller på første bord. Rekkefølgen mellom spillerne kan ikke forandres etter at 

den skriftlige lagoppstillingen er levert. Et lag som stiller i feil bordrekkefølge en kamp, gis 

automatisk tap i alle partier som berøres av feilen. Ønsker et lag å benytte reserver, skal 

turneringsledelsen informeres om det senest en halv time før den aktuelle runden starter. 

Foreligger rundeoppsettet senere, er fristen fem minutter etter bekjentgjørelsen. 

 

4. Mesterskapet er åpent for alle lokallag i USF, som hver kan delta med så mange lag de ønsker. 

Ingen spiller kan stå på mer enn en lagoppstilling. 

 

5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles mesterskapet etter den gyldige versjonen av NSFs 

Monradsystem. Rundeoppsettet skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng tellende før 

startnummer. 1.runde skal seedes i fire grupper, etter lagoppstillingenes fire høyest ratede 

spillere. Det spilles 6 runder. Protester mot rundeoppsettet, må fremføres senest 10 minutter før 

spillestart. 

 

6. Betenkningstiden er samtlige runder 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per 

trekk. Mesterskapet innrapporteres til Norges Sjakkforbund for FIDE-ratingberegning. 

 

7. Vinnerlagene får tittelen «Norgesmester for barnelag», «Norgesmester for juniorlag» og 

«Norgesmester for U26-lag» og beholder den til neste NM for ungdomslag. Rekkefølgen 

avgjøres av lagpoeng. Vunnet kamp gir 2 lagpoeng, uavgjort 1 og tap 0. Gis et lag Walk-Over 

av rundeoppsettet, får det 2 lagpoeng og 2 1/2 individuelle. Ved likhet i lagpoeng avgjør 

individuelle poeng, deretter kvalitet og eventuelt innbyrdes oppgjør. Hvis flere lag fortsatt står 

likt, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet. 

 

8. De fem første lagene i mesterskapet skal premieres med lagpremie og individuell premie til alle 

som har spilt minst et parti for laget. Alle andre spillere skal ha diplom eller annet 

deltakerbevis. Det skal dessuten være premie til den spilleren på hvert bord som har høyest 

score, regnet i prosent ut fra minst 5 partier. Ved lik score tildeles bordpremien spilleren på det 

høyest plasserte laget. 

 

 

 

 



 

Bemanning under NM for ungdomslag 

 

Arrangør: Konnerud sjakk-klubb ungdom 

Arrangementskomite: Roger Løvaas, Håvard Aure og styret. 

Hoveddommer 

Roger Løvaas 

Andre dommere 

Håvard Aure, Konnerud 

Jens Tore Fremmegaard, Indre Østfold 

Andre T. Hellenes, Konnerud 

Morthen Auke, Konnerud 

John Chr. Hanssen, Drammens 

Hanna Mantila, Drammens 

 

 

 

Arrangører har røde t-skjorter 

 

 

 

 



Samarbeidspartnere og bidragsytere 

 
Nils Olav vant sjakksett fra Play Magnus 

Sjakkbutikken 

Sparbanken Øst 

Scandic Ambassadeur 

Direkte Premier 

Drammen kommune 

Eiker Trykkeri 

Play Magnus 



Premier i NM for Ungdomslag 

 

Lagpokaler til de fem beste lagene i hver klasse 

 

 

Individuelle premier til spillere på de fem beste lagene 

 

 

Beste bordspiller i alle klasser 


