Velkommen til
Landsturneringen på
Quality Hotel Sarpsborg
6. til 14. juli 2018
www.sjakknm2018.no

I 2018 er Moss Schakklub 100 år, og det er
anledningen til at vi ønsker å gjenta
arrangementet vårt fra 2006.
Landsturneringen er turneringen hvor topp og
bredde møtes i et stort omfang, og det er med
ydmykhet vi nå for fullt går i gang med dette
arbeidet.
I tillegg til oss fra Moss har vi knyttet til oss
ekstern ekspertise som Hans Olav Lahlum,
Øystein Brekke og Kristoffer Gressli.
Dette gjør at vi trygt kan si at arrangementet er
i gode hender, og vi håper at dette vil føre til en
Landsturnering med høy kvalitet på det
sportslige og med et stort rom for sosiale treff
også utenfor spillelokalet.
Vi er derfor frimodige og ønsker dere
velkommen til Moss, nei Sarpsborg
og til Landsturneringen 2018.
Håper vi sees!
Med vennlig hilsen
Espen L. Andersen
Leder av arrangementskomiteen.

Attraksjoner i Østfold
•

Fredriksten festning i Halden - kjent fra Allsang på Grensen

•

Gamlebyen og lsegran i Fredrikstad - kjent fra TV-serien
”Anno”

•

Stordalanlegget i Skjeberg - park med lydskulptur

•

Soli Brug i Tune - kunstutstilling i gammelt sagbruksmiljø

•

Oldtidsveien fra Fredrikstad til Skjeberg med fornminner og
helleristininger

•

Haakons Hall på Borgarsyssel med utsiktstårn - Sarpsborg i
1000 år

•

Galleri F-15 på Alby på Jeløy - kunst i kulturlandskap

•

Skjærgårdsparken på Hvaler - båttur til Strømstad

•

Rudskogen i Rakkestad - landets største motorsportsenter

•

Høytomt Fort i Mysen - minner fra 1940

•

Jeløy- Oslofjordens perle med 19 badestrender

•

Inspiria science center - vis á vis Quality Hotel Sarpsborg

På Quality Hotel i Sarpsborg er vi opptatt av at både voksne
og barn skal få opplevelser for livet. Vi er både barnas hotell
med Superland, og konferansehotell med fokus på aktiviteter
og opplevelser.
Beliggenhet
Quality Hotel Sarpsborg ligger i Sarpsborg by, bare kort
kjøretur fra Oslo.
Barnas hotell
Med høyt fokus på barna er vi stolte over å være barnas
hotell. Hver helg og hver eneste dag i alle skoleferier (gjelder
i skoleferier for Østfold) er det barna vi fokuserer på, helt fra
frokost til leggetid. Piccolo, alle barns bestevenn, kommer
hver dag på besøk til frokost, før han kommer tilbake på
kvelden. Både til frokost og middag serverer vi barnas buffét
til de sultne små. Energipåfyll blir viktig på aktive dager i
Superland og Badeland!
Superland og Badeland
På Quality Hotel Sarpsborg har vi vårt flotte Superland, et
aktivitetssenter for både store og små hvor det ikke må være
strålende sol for at man skal kose seg og ha det bra. Her
kan både små og store leke, løpe, klatre og lære. Vi har både
klatrevegg, minigolf, ballbinge og lekelabyrint, for å nevne
noe. Badeland er vårt 2000 kvadratmeter store badeeldorado. Badeland består av mange forskjellige attraksjoner, som
svømmebasseng, boblebad, strømkanal, sklier og installasjoner. Her er det lagt godt til rette for aktiviteter for både barn
og voksne. Dette kan kjøpes i tillegg til hotellovernatting.

