
Stavanger SKU inviterer til 
 

SOMMERSJAKKTREFFET 2021 
 

Uke 25. Mandag 21. juni til fredag 25. juni. 
 
 
 
SITUASJONEN RUNDT KORONAVIRUSET: 
Som følge av situasjonen rundt koronaviruset, vil årets treff bli litt annerledes enn det vi er vant til. Vi 
ønsker at alle som deltar på Sommersjakktreffet skal føle seg trygge, og vil derfor innføre nødvendige 
smittevernstiltak for å sikre en forsvarlig gjennomføring. Disse tiltakene vil være i henhold til de 
nasjonale og lokale smittevernsreglene som er gjeldende på tidspunktet for gjennomføringen, og 
innebærer blant annet økt fokus på håndhygiene, daglig rengjøring av bruksområder og flere 
instruktører. En oversikt over alle tiltakene, samt en smitteveileder for deltakere og foreldre vil bli klar i 
god tid før treffet. Vi håper at disse tiltakene vil bidra til å gi alle en trygg og god opplevelse på årets 
Sommersjakktreff! 
 
DELTAKERGRENSE: For å kunne opprettholde godt smittevern, har vi foreløpig sett oss nødt til å sette 
en maksgrense på 50 deltakere for årets Sommersjakktreff. Denne kan endres dersom situasjonen 
endrer seg.  

 
PROGRAM:  
Sjakkundervisning og aktiviteter med erfarne sjakkinstruktører. Overordnet ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av treffet vil være sekretær i SSKU, Erlend Kyrkjebø. Erlend har ledet sommersjakktreffet 
siden 2016, og har også pedagogisk bakgrunn gjennom en bachelorgrad i pedagogikk ved UiO. 
 
I undervisningsperiodene vil det bli lagt inn små pauser som fylles med fysisk aktivitet. I fjor ble det blant 
annet spilt mye fotball i pausene. 
 
Treffet er ment for barn i barne- og ungdomsskolealder. Man trenger ikke å ha sjakkerfaring fra før for å 
delta, da det også vil være en nybegynnergruppe. 
 
STED: 
Jåtten skole. 
Adresse: Ordfører Askelandsgate 11, Stavanger.  
Adkomst: Buss går med hyppige intervaller fra Stavanger og Sandnes, stopper rett 
ved skolen, det er også mulig å ta lokaltog, stoppested Jåtten stasjon. 
 
GRUPPER:  
Deltakerne blir delt inn i omtrent like store grupper etter alder og spillestyrke. Hver gruppe får dyktige 
instruktør som har ansvaret både for undervisning og andre aktiviteter. Alle instruktørene er svært 
dyktige sjakkspillere, med mye erfaring som sjakkinstruktører. 
 
INFORMASJON OG PRIS: 
Sjakktreffet 2021: kr 1200. 
Søskenmoderasjon gis fra og med barn nr.2 med kr 200. 
Påmelding og spørsmål vedrørende sommersjakktreffet sendes til Erlend Kyrkjebø. 



e-Post: e.kyrkjeboe@gmail.com , mobil: 948 43 135.  
Ved påmelding, oppgi barnets navn, fødselsdato, adresse og eventuell sjakklubb, samt telefonnummeret 
til en foresatt. Man trenger ikke å være medlem i en sjakklubb for å delta.   
Ved påmelding vil man få kontonummer for innbetaling av deltakeravgiften, og man vil bli registrert i 
listen over påmeldte deltakere i turneringsservice: 
http://www.tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=Sommersjakktreffet2021-StavangerSjakklubb 

 
Program Sommersjakktreffet 2021 

 
Mandag 21. juni 
08.30-09.00 Oppmøte 
09.00-09.30 Oppstart i gruppene 
09.30-11.30 Undervisning  
11.30-12.00 Lunsj (Husk matpakke!)  
12.00-13.30 Pratelagsjakk  
13.30-16.00 Undervisning i gruppene 
 
 
Tirsdag 22. juni 
08.30-11.30 Undervisning 
11.30-12.00 Lunsj (Husk matpakke!) 
12.00-13.30 Basketsjakk 
13.30-16.00 Undervisning i gruppene 
 
 
Onsdag 23.juni  
08.30-11.30 Undervisning 
11.30-12.30 Vi bestiller Pizza!  
12.30-14.00 Sjakkbingo 
14.00-16.00 Undervisning i gruppene  
 
 
Torsdag 24. juni 
08.30-11.00 Undervisning 
11.00-12.00 Lunsj (Husk matpakke)  
12.00-13.30 Sjakkquiz 
13.30-16.00 Undervisning i gruppene 
 
 
Fredag 25. juni (Husk matpakke) 
Barnas Grand Prix-turnering 
Fremmøte: Kl. 08.30 – 08.45 
Turneringsstart er ca. kl. 09.00 
Turneringen og sjakktreffet avsluttes ca. kl. 15.00 med 
premieutdeling.   
 
Startkontingent:  
Deltakerne på treffet deltar gratis, og trenger ikke registrere seg 
På forhånd. Andre deltakere betaler 200 kr. 
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