
 

 

 



 

Spilleprogram: NM for klubblag 

 

Runde 1: 30.5 kl 18-22 

Runde 2: 31.5 kl 18-22 

Runde 3: 1.6 kl 11-15 

Runde 4: 1.6 kl 17-21 

Runde 5: 2.6 kl 9-13 

Runde 6: 2.6 kl 13.30-17.30 

90 min på 40 trekk, 30 min til å avslutte paritet. Hurtigavslutningsregler 

 

 
Drammen sjakkfestival hurtigsjakk NGP spilles 30.5 med 1. runde kl. 
10.00 og 6 runder. (Betenkningstid 15+5) 

 

Drammen sjakkfestival lynsjakk NGP spilles 31.5 med 1. runde kl. 11.00 
og 11 runder. (Betenkningstid 3+2) 

 

Drammen sjakkfestival BGP 1 spilles lørdag 1. juni med 1. runde kl. 
11.00 og 6 runder (Betenkningstid 15 min.) 

 

Drammen sjakkfestival BGP 2 spilles søndag 2. juni med 1. runde kl. 
10.30 og 6 runder (Betenkningstid 20 min.) – Avlyst pga for få 
deltagere. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Velkommen til NM for klubblag! 

  

Norsk sjakk har opplevd god vekst og utvikling siste år, mye takket være 
vår verdensmester Magnus Carlsen. Men det skjer ikke uten at 
klubbmiljøene og ildsjelene våre er flinke til å høste fruktene av hans 
bragder, ved å jobbe hardt og stå på i lokalmiljøet. Dette er NSF stolt 
over å være en del av, samtidig som vi ser på det lokale arbeidet som 
gjøres landet rundt med stor beundring. Konnerud Sjakklubb er ett av 
disse klubbmiljøene som er særlig aktivt, og som bidrar sterkt til den 
gode veksten. 

I 2019 skal Konnerud avholde NM for klubblag, etter å ha hatt andre 
store arrangementer siste år i Drammen. NSF vet av erfaring at dette 
arrangementet nå er i de beste hender! 

Som i fjor, har årets arrangør utvidet NM for klubblag til en større 
sjakkfestival. Det gleder oss stort at flere og flere bruker ordet festival om 
sine sjakkarrangementer. Hvorfor det? Jo, ordet har i seg gammel 
historie, og én variant går tilbake til betydningen «lykkelig og glad». 
Dermed forplikter arrangøren seg til å lage en fest hvor det blir lagt til 
rette for at folk skal kunne være nettopp det, lykkelig og glad! Bruken av 
ordet festival forplikter også på en annen måte NSF kan sette pris på. 
Den forplikter til gjentagelse – gjerne med årlig intervall. Så når stadig 
flere arrangører benytter sjakkfestival som begrep, registrerer vi med 
glede at klubbene gjennom dette tenker langsiktig, og at man forplikter 
seg til å følge opp med mer av det samme! 

Vi ønsker alle en god festival – i år – som i fjor – og de neste 100 år! 

  

På vegne av Norges Sjakkforbund 

  

Morten L. Madsen, 

President 

 



 

Historien om NM for klubblag: 

«OSS mot resten av landet» 
 
NM for klubblag – lag-NM – er det nest eldste norgesmesterskapet i sjakk, etter Landsturneringen. 
Gjennom det meste av historien har Oslo Schakselskap (OSS) vært såpass suverene i norsk sjakk at 
alle de andre klubbene har kunnet drømme om seier over dem, og jublet uhemmet når det 
skjedde.  
 
Av Øystein Brekke 
 
I nyere tid har det blitt mye jevnere, og til sammen har OSS vunnet «bare» 32 av de 57 avholdte 
mesterskapene gjennom tidene. Fem av årene som OSS ikke har vunnet, deltok de heller ikke.  
 
Den første gangen i 1936 fikk ikke OSS sjansen til å være med, da lag-NM startet som en cupturnering 
åpen bare for kretsmesterne for lag. Året før hadde OSS etter en konfliktsak ikke vært med i 
mesterskapet for Oslo og Omegn Sjakkrets. Så ble i stedet Schakklubben av 1911 første norgesmester 
etter en sterk finaleseier 4-2 over Bergens Schakklub. Året etter var Oslo Schakselskap på plass og tok 
gull med 3½ - 2½ i finalen mot Bergens. 
 

Slått av Stavanger, og Gulskogen 
I 1938 skjedde overraskelsen da Stavanger Sjakklubb ble norgesmestere med 3½ - 2½ over OSS i 
omkampen spilt over telefon, etter at den opprinnelige finalekampen endte 3-3. Stavanger hadde et 
legendarisk sterkt lag i årene før krigen, med ikke minst de fire brødrene Finn, Halvdan, Carl og Einar 
Haave som alle på sitt beste var norske elitespillere. 
Gulskogen Sjakklubb fra Drammen var den første klubben som slo ut OSS i innledende runder. Det 
skjedde i 1946, med sensasjonelle 4-2. Men Bergens Schakklub ble norgesmestere det året med 
finaleseier over Gulskogen, før starten av Landsturneringen i Bergen. Gulskogen Sjakklubb byttet 
forøvrig fra 1950 navn til Sjakklubben Tempo.  
 

Fra cupsystem til seriesjakk 
Fra 1971 til i dag har NM for klubblag vært fast årlig på kalenderen, til og med 1979 riktignok bare 
som cupsystem og med 4-mannslag. Fra sesongen 1979/80 ble det større saker med 6-mannslag 
igjen og kvalifisering fra geografiske soner til en NM-finale med seks lag. Samtidig kom 
Østlandsserien i flere divisjoner, og senere Vestlandsserien og Midt-Norgeserien som kvalifisering. 
Slik var systemet fram til Eliteserien ble innført fra sesongen 2007/08, da Norges Sjakkforbund 
samtidig valgte det spreke å flytte NM-tittelen for lag til et eget weekendmesterskap. Etter en litt 
beskjeden start kan vi med stor glede se hvilken suksess det har blitt med dobbelt sett lagsjakk i 
Norge, både seriesjakk og et eget NM for klubblag. 
I 2010 ble NM for klubblag også spilt i Drammen, og på samme hotell som i 2019. Da vant Oslo 

Schakselskap knepent foran Schakklubben av 1911 og med en gledelig bronseplass til hjemmelaget 

Drammens Schakklub, der førstelaget har kalt seg «Drammen Tigers». 

 



 

 

Norgesmestere for klubblag: 

1936  Schakklubben av 1911 
1937  Oslo Schakselskap 
1938 Stavanger Sjakklubb 
1939 Oslo Schakselskap 
1940 Sjakklubben Stjernen 
1946 Bergens Schakklub 
1958 Oslo Schakselskap 
1959 Oslo Schakselskap 
1967 Bergens Schakklub 
1968 Oslo Schakselskap 
1971  Torshov Sjakklubb 
1972 Stabekk Sjakklubb 
1973 Sjakklubben Fischer 
1974 Oslo Schakselskap 
1975 Sjakklubben Fischer 
1976 Sjakklubben Fischer 
1977 Oslo Schakselskap 
1978 Oslo Schakselskap 
1979 Akademisk Sjakklubb 
1980 Oslo Schakselskap 
1981 Oslo Schakselskap 
1982 Oslo Schakselskap 



1983 Oslo Schakselskap 
1984 Oslo Schakselskap 
1985 Oslo Schakselskap 
1986 Oslo Schakselskap 
1987 Oslo Schakselskap 
1988 Oslo Schakselskap 
1989 Asker Schakklubb 
1990 Oslo Schakselskap 
1991 Oslo Schakselskap 
1992 Oslo Schakselskap 
1993 Oslo Schakselskap 
1994 Bergens Schakklub 
1995 Oslo Schakselskap 
1996 Oslo Schakselskap 
1997 Bergens Schakklub 
1998  Bergens Schakklub 
1999  Oslo Schakselskap 
2000  Bergens Schakklub 
2001  Asker Schakklubb 
2002 Asker Schakklubb 
2003 Bergens Schakklub 
2004 Asker Schakklubb 
2005 Oslo Schakselskap 
2006 Porsgrunn Sjakklubb 
2007 Oslo Schakselskap 
2008 Oslo Schakselskap 
2009 Asker Schakklubb 
2010 Oslo Schakselskap 
2011 Kristiansunds Sjakklubb 
2012 Oslo Schakselskap 
2013 Oslo Schakselskap 
2014 Oslo Schakselskap 
2015 Oslo Schakselskap 
2016 Schakklubben av 1911 
2017 Schakklubben av 1911 
2018 Vålerenga Sjakklubb 
 

 

 

Flest NM-gull: 

Oslo Schakselskap (OSS)            32 
Bergens Schakklub  7 
Asker Schakklubb  5 
Sjakklubben Fischer  3 
Schakklubben av 1911  3 
 

 

 



Spillestedet: 

Scandic Ambassadeur Drammen 

 

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

Her gikk NM for klubblag 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 tidligere i år har hotellet åpnet 

dørene for NM for ungdomslag i mars og NM for skolelag i april  

 

Måltider  

 

Torsdag: Middagsbuffet 1700 – 2000 

Fredag: Lunch 1230 

                 Middagsbuffet 1700 – 2000 

Lørdag: Lunch 1300 – 1500 

                 Middagsbuffet 1900 – 2130 

Søndag: Lunch 1230 – 1400 

 

 

Priser på måltider for de som ikke bor med helpensjon –  

Kjøpes i resepsjonen 
 

Lunch 155,- 

Middag 175, - 

Kaffe pr. dag 60,- 

 

 

 

  

 

    



Reglement for NM for klubblag 

1. INNLEDNING 

1.1. Norges Sjakkforbund innbyr til norgesmesterskapet for klubblag (lag-NM) hvert år. 

Innbydelse utsendes innen utgangen av mars måned. Klubber eller kretser som ønsker å 

arrangere mesterskapet, må sende søknad til NSF innen 1. mai foregående år. Sentralstyret skal 

godkjenne program, startavgift, premiering og ansvarlig turneringsleder, som skal være 

forbundsdommer. Informasjon om dette skal sendes til NSF senest et halvt år før arrangementet 

finner sted. Også forøvrig må arrangøren rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter. 

1.2. NM for klubblag er åpent for alle klubber innmeldt i NSF. Sentralstyret kan gi dispensasjon 

til at klubber fra andre forbund innen FIDE kan delta med lag, dog kan disse lagene ikke bli 

norgesmester. 

1.3. Hver klubb kan delta med flere lag. Lagene nummereres etter antatt spillestyrke. 

. 

2. STARTAVGIFT OG ØKONOMI 

Alle lag er ansvarlig for å dekke sine egne kostnader for reise og opphold. Det kan gis lavere 

startkontingent for lag som ikke kommer fra den sone der mesterskapet arrangeres. 

. 

3. BETENKNINGSTID 

Betenkningstiden pr spiller er 90 minutter på 40 trekk og 30 minutter på resten av partiet. 

. 

4. BRUK AV SPILLERE 

4.1. Spilleberettiget for en klubb er den som er innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben 

inneværende år i samsvar med NSFs lover § 13. Minst tre av de fire som spiller på et lag må 

være registrert som norsk i FIDE. 

4.2. Dersom det oppstår tvil om hovedmedlemskap fordi en spiller er innmeldt fra to eller flere 

klubber, avgjør NSF hvilken klubb han/hun representerer etter at den aktuelle spiller og 

impliserte klubber er gitt anledning til å uttale seg. 

4.3. Det kan benyttes inntil åtte spillere i løpet av turneringen, som må nomineres skriftlig og i 

rekkefølge etter antatt spillestyrke. Slik oversikt skal være turneringslederen i hende senest en 

time før første rundes start. Rekkefølgen kan ikke endres i løpet av turneringen. Ingen kan 

nomineres for mer enn ett lag. 

Brudd på denne bestemmelse kan medføre poengtap. 

 

5. SPILLESYSTEM OG KAMPAVVIKLING 

5.1. Ved seks eller færre deltagende lag spilles Berger system. Ved sju eller flere deltagende lag 

spilles 6 runder Monradsystem eller et FIDE-godkjent sveitsersystem. Hvilket system som 

benyttes, skal opplyses i invitasjonen. Ved rundeoppsettet regnes alle lag med likt antall 

lagpoeng og individuelle poeng som en poenggruppe. 

5.2. Hvert lag består av fire spillere. Senest 15 minutter før tidspunktet for start av hver runde 

leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning 

til å endre lagoppstillingen. Dersom lagoppstilling ikke foreligger skal laget benytte de fire 

øverste nominerte spillerne. Turneringslederen kan gjøre unntak fra dette punktet etter å ha 

konferert med motstanderlaget. 

5.3. Hvert lag oppnevner en lagkaptein, enten en av spillerne eller en annen. Det vises til NSFs 

regler for lagkapteiner. 

5.4. Feil bruk av spillere, for eksempel ved spill i feil bordrekkefølge, kan medføre tap på de 

berørte bord. 

 

6. POENGBEREGNING 

Lagpoeng teller først. Hvis flere lag har like mange lagpoeng avgjøres rekkefølgen ved 

individuelle poeng, deretter innbyrdes oppgjør. Hvis det fortsatt er likt, beregnes monradkvalitet 

med dårligste motstander strøket, deretter beregnes andre monradkvalitet uten strykninger. Hvis 

det spilles berger, beregnes det bergerkvalitet i stedet for monradkvalitet. Dersom det fremdeles 

er likt deles plasseringen. 



R E T N I N G S L I NJ E R  I I I .  H U R T I G A V S L U T N I NG  

 

III.1 En «hurtigavslutning» er den siste fasen av et parti der alle gjenværende trekk må 
fullføres i løpet av begrenset tid. 
III.2.1 Disse retningslinjene for hurtigavslutning skal kun brukes hvis det har blitt annonsert 
før turneringen starter. 
III.2.2 Disse retningslinjene skal bare gjelde for langsjakk og hurtigsjakk uten tilleggstid, ikke 
for lynsjakkpartier. 
III.3.1 Hvis begge klaffer har falt og det ikke lar seg gjøre å fastslå hvilken klaff som falt først: 
III.3.2 skal partiet fortsette hvis dette skjer før partiets siste fase. 
III.3.3 er partiet remis hvis det skjer i den fasen av partiet hvor alle gjenværende trekk må 
fullføres. 
III.4 Hvis spilleren som er i trekket har mindre enn to minutter igjen på klokken, kan spilleren 
be om at det blir lagt til en ekstratid på fem sekunder per trekk for begge spillerne, hvis mulig. 
Dette er å anse som et remistilbud. Hvis remistilbudet blir avslått, og turneringslederen 
aksepterer forespørselen om ekstratid, skal sjakkuret stilles inn for å gi denne ekstratiden. 
Motstanderen skal gis to minutter ekstra tid, og partiet skal fortsette. 
III.5 Hvis § III.4 ikke brukes og spilleren i trekket har mindre enn to minutter igjen på klokken, 
kan spilleren kreve remis før klaffen faller. Spilleren skal tilkalle turneringslederen og kan 
stanse klokkene (Se § 6.12.2.). Hun/han kan kreve remis med begrunnelse i at motstanderen 
ikke kan vinne på normal måte, og/eller at motstanderen ikke gjør forsøk på å vinne på 
normal måte. 
III.5.1 Dersom turneringslederen er enig i at det ikke er mulig å vinne på normal måte, eller 
at motstanderen ikke gjør noen innsats for å vinne partiet på normal måte, skal hun/han 
erklære partiet remis. I motsatt fall skal turneringslederen utsette avgjørelsen eller avvise 
kravet. 
III.5.2 Dersom turneringslederen utsetter avgjørelsen, kan hun/han tildele motstanderen to 
minutters tillegg i betenkningstiden. Partiet skal så fortsette, om mulig i nærvær av en 
turneringsleder. Turneringslederen skal erklære det endelige resultatet senere i partiet eller 
så snart som mulig etter at klaffen til en av spillerne har falt. Turneringslederen skal erklære 
partiet remis hvis hun/han anser at sluttstillingen ikke kan vinnes på normal måte, eller at 
motstanderen ikke gjorde tilstrekkelige forsøk på å vinne på normal måte. 
III.5.3 Hvis turneringslederen har avvist kravet, skal motstanderen tildeles to minutter ekstra 
betenkningstid. 
III.6 Følgende gjelder når en turneringsleder ikke er tilgjengelig: 
III.6.1 En spiller kan kreve remis når hun/han har mindre enn to minutter igjen på klokken og 
før klaffen har falt. Dette avslutter partiet. 
Hun/han kan kreve remis med følgende begrunnelser: 
III.6.1.1 Motstanderen kan ikke vinne på normal måte, og/eller 
III.6.1.2 motstanderen har ikke gjort forsøk på å vinne på normal måte. 
Ved III.6.1.1 må spilleren notere stillingen ved avslutning av partiet, og motstanderen må 
bekrefte den. 
Ved III.6.1.2 må spilleren notere stillingen ved avslutning av partiet og legge ved et oppdatert 
noteringsskjema. Motstanderen må bekrefte både noteringsskjemaet og sluttstillingen. 

III.6.2 Remiskravet skal legges fram for den ansvarlige turneringsleder. 
 

 

 



Bemanning under NM for klubblag 

 

Arrangør: Konnerud sjakk-klubb  

Hoveddommer 

IA Henrik Sjøl 

Andre dommere 

FA Roger Løvaas, Konnerud 

FA Geir Brobakken, Hamar 

FA Monica Lauvik Fjeldstad, Sotra 

NA Håvard Aure, Konnerud 

Sven Erik Lurdalen, Kongsberg (torsdag og fredag) 

Bjørn Haveland, Bærum (lørdag) 

Helge Fjellestad, Bærum (søndag) 

IA Tom Eriksen, Sotra (vikar for Monica) 

 

Vi har ekstra hjelpedommere i tidsnød og medhjelpere: 

Maad Al-Mogahed 

John Chr. Hanssen 

Anders Nilsson Aure 

Hannah Mantila 

Live ansvarlig: Andrei Olsen 

Appellkomite i NM for klubblag: 

  

Medlemmer: 
Eirik Gullaksen, Bergens 
Arne Unneland, Aalesunds 
Ole Chr Moen, OSS 

  

Vara: 
Terje Lund, Levanger 
Gisle Bjugn, Bærum 



Dommere har røde t-skjorter 

 

Samarbeidspartnere og bidragsytere 

PoB 

Scandic Ambassadeur 

Direkte Premier 

Eiker Trykkeri 

Sjakkbutikken 

 

Premier i NM for klubblag 

 

• 1. premie 5000 kroner 

• 2. premie 3000 kroner 

• 3. premie 2000 kroner 

• Beste lag med snitt på de beste fire spillere på 1750 - 2000 kroner  
• Beste lag med snitt på de beste fire spillere på 1500 - 2000 kroner  
• Lagpokaler 

 

 

 

 



Individuelle premier til spillere  

 

 

Beste bordspiller 

 

 

Premier i BGP lørdag 

 

 

 

 

 

 

 



Turneringer i Buskerud videre i 2019 

 

15. juni – Anders Hauges minneturnering NGP 2019 (Hurtigsjakk/Drammens) 

15. – 16. juni – Blemesterskapet (Kongsberg) 

17. august – Ypsilon cup BGP (Drammens) 

22. september – Konnerud høst BGP 

22. september – Konnerud høstlyn NGP 

18. – 20. oktober – Hønefoss GP 

23. – 24. november – Konnerud GP  


