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Harstad sjakklubbs ungdom 

inviterer til barnesjakkurs 

 

Harstad sjakklubbs undom har gleden av å invitere til sjakkurs på Heggen 

videregående skole. Første kurskveld blir tirsdag 5. mars klokka 17.30. Kurset 

går over åtte tirsdager frem til og med tirsdag 30. april, fra klokka 17.30 til 

19.00.  Påmelding skjer på epost til njs@harstad.online.no, eventuelt til Nils J. 

Schjelderup på tlf. 48277910. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 1. mars 

 

Tilbud til foreldre 
Hvis mange nok er interessert, tilbyr Harstad sjakklubb vederlagsfritt å 

arrangere sjakkurs for foreldre som går parallelt med barnesjakkurset.  Meld 

din interesse! 

 

 

Hva er sjakk? 
Sjakk er et spill mellom to personer som spilles på et brett med 64 hvite og 

sorte felter. Hver spiller starter med 16 brikker som man etter tur flytter rundt på 

brettet etter bestemte regler. Den som først klarer å fange motstanderen sin 

konge i sjakk matt har vunnet.  

 

Hva får du og hva koster det? 
Prisen på kurset er kr. 600,-. Kursavgift betales etter 2. kurskveld og før 3. 

kurskveld til Harstad sjakklubbs bankkontonr: 4730.05.64751. 

 

Dette er hva du får for pengene: 

 

 Lærebok på rundt  75 sider 

 Medlemskap for 2013  i Harstad Sjakklubbs Ungdom. 

 Medlemskap i Ungdommens Sjakkforbund.  

 Mulighet for deltakelse på klubbkvelder og  i barnesjakkturneringer 

utenbys. 

 Dyktige og motiverte instruktører 

 8  undervisningskvelder 

 



  Hva lærer du 
Grunnleggende kunnskaper om sjakk: 

 Spillereglene. 

 Brettet og navnet på feltene. 

 Å notere sjakkpartiene. 

 De forskjellige brikkene og hvordan de går. 

 Lære verdien på brikkene. 

 Enkel innføring i spillets tre faser:  

 Åpningsspillet 

 Midtspillet 

 Sluttspillet 

 Teknikken som må til for at det skal bli sjakk matt. 

 Sjakkstrategi og –taktikk. 

 

Videregående kurs 
Dersom noen av de påmeldte har hatt sjakkopplæring på skolen, vil vi dele i 

to grupper og kjøre et videregående kurs for de som kan mest. 

 

Når man lærer sjakkspillets mysterier får man mange andre kunnskaper på 

kjøpet som man vil ha glede av i dagliglivet: 

 

 Du lærer å være konsentrert og nøyaktig. 

 Du lærer å planlegge flere trekk fremover. 

 Du lærer å ta egne avgjørelser og tenke selvstendig. 

 Du lærer å resonnere logisk. 

 Du lærer å opptre med tålmodighet. 
 

 
 

Mer informasjon? 
 

Se Harstad Sjakklubbs hjemmeside på http://www.harstadsjakklubb.no for 

mer informasjon om sjakkurs og  sjakken i Harstad.  Eller ta kontakt med Nils J 

Schjelderup på tlf: 48277910/epost: njs@harstad.online.no 


