AKERSHUS SJAKKRETS UNGDOM
og
SETSKOG UNGDOMS SJAKKLUBB  

ønsker velkommen til


SJAKK-KM (Akershusmesterskap) 2005


 Lørdag 15. oktober .  

Fremmøte senest kl. 09:45, 1. runde starter kl. 10:30
Premieutdeling: ca. kl. 16:30


Sted:	
Setskog skole
Adkomst: Se nederst.

Påmelding:
Innen torsdag 13 okt. kl. 22:00. Oppgi navn, klubb og fødselsdato til Arild Roen – helst pr. e-post til a_roen@hotmail.com, alternativt Tlf. 63857265 eller pr. brev til Arild Roen kolset 1954 SETSKOG

Spilleplan:
Betenkningstid er 25 min. pr. spiller på hele partiet.
Det spilles i alt 6 runder. Ved lav deltagelse i enkelte klasser kan turneringsleder endre både betenkningstid og antall runder.

Klasseinndeling:
A:	17-25 år (født 1980-88)
B:	15-16 år (født 89-90)
C:	13-14 år (født 91-92)		
D:	12 år (født 1993)
E:	11 år (født 1994)
F:	10 år (født 1995)
G:	9 år og yngre (født 1996 og senere)

Startavgift:
Kr. 70,- pr. deltaker, som betales ved fremmøte

Premiering:
Premie til alle som deltar.

Kvalifisering 
til NM:
De beste spillerne i hver klasse vil få støtte til å delta på 
NM i sjakk for Ungdom som arrangeres i Sørum 
25. – 27. november.


Kantine med salg av vafler, kaker, kaffe, brus etc.

VEL MØTT!


Adkomst:

Med bil:	Fra Oslo: Kjør E6 nordover kjør inn på rv.159, kjør videre inn på rv.22 mot Fetsund. Fortsett rett frem på rv.170 sving til venstre mot Setskog i Bjørkelangen, du er fortsatt på rv.170. Fortsett rett frem inn på rv.21 når rv.170 slutter. Det er nå 2 km til du tar av til venstre mot Setskog skole.
Med tog:     Ta  toget til Lillestrøm fra Oslo S kl. 08:21 ankomst Lillestrøm kl. 08:32  ta buss 481 videre til Bjørkelangen  
Med buss:   Ta Buss 481 til Bjørkelangen fra Lillestrøm kl.08:48 ankomst Bjørkelangen stasjon 09:36 (De som velger å komme med buss må si i fra til ved påmelding slik at det blir ordnet med transport til Setskog fra Bjørkelangen).
Retur:         Buss 481 fra Bjørkelangen kl.16:50 til Lillestrøm kl.17:40 tog fra Lillestrøm kl.17:54 ankomst Oslo S kl.18:21                                                                                                                    








