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Landsturneringen 2018

Landsturneringen 2018 i Sarpsborg, med 100 års jubilanten Moss 
Schakklub som arrangør, nærmer seg med raske skritt. Arrangementet 
finner sted i dagene 6. til 14. juli på Quality Hotel Sarpsborg.

Det er i år 100 år siden den første Landsturningen fant sted i Norge. 
Siden er det arrangert 95 landsomfattende mesterskap hvor Norges-
mestre er kåret i en rekke klasser. Deltakelsen har etter hvert steget til 
ca. 600 spillere. I tillegg møtes mange foreldre, foresatte og sjakkinter-
esserte på en Landsturnering. Minst 1000 mennesker vil daglig spille, 
tenke og prate sjakk i løpet av de åtte dagene mesterskapet varer.

Landsturneringen er stedet hvor Norges sjakkentusiaster møtes.
I tillegg til de 16 klassene mesterskapet omfatter, avvikles det mange 
sideturneringer; NM i lynsjakk, Uoffisielt NM i Bughouse / sjokksjakk, 
laglyn, pratelagsjakk m.m.
Nytt i år er det første uoffisielle NM i Fischer Random.

Det sies at Landsturningen er et unikt sjakkarrangement i verden. Ikke 
noe sted møtes spillere på så ulike nivåer og med så bred alderssam-
mensetning som på et norsk mesterskap. Det er 
sannsynligvis derfor turneringen har beholdt sin storeinteresse og 
popularitet.

Velkommen til Landstuneringen i Sarpsborg 6. – 14. juli 2018



Hovedprogram:
Fredag 6/7
17:00 – 20:00: Registrering

18:00: 1. runde Eliteklassen

Lørdag 7/7
10:00 – 14:00: Registrering
15:30 – 16:00: Åpning
16:00: 2. runde Eliteklassen,
1. runde alle øvrige klasser

Søndag 8/7
11:00: 3. runde Eliteklassen
2. runde alle øvrige klasser

Mandag 9/7
10:00: 4. runde Eliteklassen
3. runde alle øvrige klasser

Tirsdag 10/7
10:00 – 16:00: 5. runde Eliteklassen
4. runde alle øvrige klasser
17:00 – 23:00: 5. runde alle klasser 
utenom Eliteklassen

Onsdag 11/7
10:00: 6. runde alle klasser

Torsdag 12/7
10:00: 7. runde alle klasser

Fredag 13/7
10:00: 8. runde alle klasser

Lørdag 14/7
10:00: 9. runde alle klasser

Sidearrangementer:
Fredag 6/7
19:00: Velkomstlyn, Påmelding før 17:30

Søndag 8/7
18:00: NSFs 97. Kongress
18:30: Uoffisielt NM i Bughouse / sjokk
Påmelding før 15:00

Mandag 9/7
18:00: Pratelagsjakk
Påmelding før 15:00

Tirsdag 10/7
Ingen sidearrangementer gr.
dobbeltrunde

Onsdag 11/7
18:00: Uoffisielt NM Fischer Random
Påmelding før 15:00

Torsdag 12/7
18:00: Laglyn
Påmelding før 15:00

Fredag 13/7
18:00: NM i lynsjakk
Påmelding før 14:00 
(Kun på stedet, ikke TS!)

Lørdag 14/7
Premieutdeling

Program



Ratingklasser og aldersbestemte klasser under
Landsturneringen 2018

Fra 1. januar 2018 gjelder FIDEs rating også i Norge. I praksis betyr det at 
mange norske spillere vil bli rykke opp en klasse.

Klasseinndeling for Landsturneringen 2018 vil baseres på FIDE-rating juli 2018 med 
unntak av øverste klasse hvor uttaket gjøres i juni.
Spillere uten FIDE-rating, men med gammel norsk rating vil bli innplassert i henhold til 
norsk rating.
Ingen må rykke ned en eller flere klasser som følge av overgang til FIDE-rating.

For å være spilleberettiget for en klasse, holder det å ha vært over klassegrensen på 
en av de offisielle FIDE-listene f.o.m. august 2017.
Spillere som rykker ned en klasse med den nye klasseinndelingen, kan spille i sin opp-
rinnelige klasse i NM 2018.

De ratingbestemte klassene blir slik i Landsturneringen 2018:

• Eliteklassen
• Mesterklassen rating over 2000
• Klasse 1 rating 1800 – 1999
• Klasse 2 rating 1600 – 1799
• Klasse 3 rating 1400 – 1599
• Klasse 4 rating 1200 – 1399
• Klasse 5 rating inntil 1200

De aldersbestemte klassene vil gå omtrent som tidligere. Eneste endringen er i seni-
orklassene hvor det ble innført nye senioraldre: 50+ og 65+. I tillegg er en senior 50+ 
B innført.

De aldersbestemte klassene blir slik:

• Senior 50+ født 1968 og tidligere
• Senior 50+ B født 1968 og tidligere, FIDE-rating under 1600
• Senior 65+ født 1953 og tidligere

• Junior A født 1998 og senere
• Junior B født 1998 og senere, FIDE-rating under 1600
• Kadett A født 2002-2004
• Kadett B født 2002-2004, FIDE-rating under 1400
• Lilleputt født 2005-2006
• Miniputt født 2007 og senere



Priser

Prisen er per person og inkluderer komfortable rom, stor frokostbuffe 
og badeland.
Fullpensjon inkluderer også lunsj og middagsbuffet:

  Overnatting m/frokost  Overnatting m/fullpensjon

Enkeltrom  850,-     1100,-
Dobbeltrom  550,-       800,-
Trippelrom  450,-        700,-
Firsengsrom  400,-        650,-

Lunsjbuffet og middagsbuffet for dem som ikke bor på hotellet:

kr 200  per måltid per person v/bestilling på e-post
(booking.sarpsborg@choice.no) senest fredag 22. juli 2018.
kr 250 per måltid per person uten forhåndsbestilling.

 

Bestilling:

For bestilling av rom via telefon: 69101555
for bestilling på e-mail: booking.sarpsborg@choice.no
Oppgi SjakkNM2018



Velkommen til Quality Hotel Sarpsborg

På Quality Hotel Sarpsborg er vi opptatt av at både voksne og unge 
sjakkspillere skal trives i de åtte dagene Landsturneringen 2018 varer. 
Hotellet vil være nyoppusset til turneringen, og vi håper å gi dere opp-
levelser for livet. I tillegg til ypperlige spillelokaler kan vi by på en rekke 
aktiviteter som gjør besøket til mer enn et vanlig hotellopphold.

Vi tenker spesielt på barn og unge i vårt tilbud, og vi byr blant annet på
følgende:

• Badeland på 2000 kvadratmeter med svømmebasseng, boblebad,
   strømkanal, sklier og installasjoner.
• Minigolfbane
• Ballbinge
• Lekelabyrint
• Relax avdeling, Velvet Spa har lokaler på Superland
• Treningsrom
• Gratis Wifi

Like ved hotellet ligger INSPIRIA science center, et teknologisenter om
kunnskap for barn og unge.

Quality Hotel Sarpsborg ligger langs E6, ved innkjøringen til Sarpsborg 
nordfra. det er gratis parkering ved hotellet. TIMEkspressen til og fra 
Oslo stopper rett utenfor hotellet. Det er bare ca 1 km inn til sentrum i 
Sarpsborg, og flere store kjøpesentre ligger i nærheten.

Velkommen til en hyggelig sjakkopplevelse i Sarpsborg i dagene
 6. til 14. juli 2018.


