
NORWAY 
CHESS

Avis for superturne ringen i sjakk,  
Stavangerregionen 15. - 26. juni

Må gi blaffen i andre ting
Aryan Tari, side 17-18

Om å gjøre en forskjell 
Kasparov, side 20-22

Reddet av sjakken
Matias Grude Eriksen, side 5-7
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SPILLESTEDER

Utstein Kloster Flor og Fjære Hotell Scandic, Forus Vitenfabrikken

PROGRAM
MANDAG 15.06 

kl. 17:30

TIRSDAG 16.06 
kl. 16:00

ONSDAG 17.06 
kl. 16:00

TORSDAG 18.06 
kl. 16:00

FREDAG 19.06 
kl. 16:00

LØRDAG 20.06 
kl. 13:00

SØNDAG 21.06 
kl. 16:00

MANDAG 22.06 
kl. 16:00

TIRSDAG 23.06 
kl. 16:00

ONSDAG 24.06 
kl. 16:00

TORSDAG 25.06 
kl. 16:00

TORSDAG 25.06 
ca. kl. 22:00 

FREDAG 26.06 
ca. kl. 12:00 

FREDAG 26.06 
kl. 18:30 

FREDAG 26.06 
kl. 20:30

LYNSJAKK (LUKKET ARR.) 
Flor og Fjære

RUNDE 1 
Scandic Stavanger, Forus

RUNDE 2 
Scandic Stavanger, Forus

RUNDE 3 
Scandic Stavanger, Forus

RUNDE 4 
Utstein Kloster, Rennesøy

SKOLESJAKKTURNERING 
Vitenfabrikken, Sandnes

RUNDE 5 
Scandic Stavanger, Forus

RUNDE 6 
Scandic Stavanger, Forus

RUNDE 7 
Scandic Stavanger, Forus

RUNDE 8 
Scandic Stavanger, Forus

RUNDE 9 
Scandic Stavanger, Forus

OMSPILL VED DELT 1.PLASS  
(2 spillere) 
Scandic Stavanger, Forus

OMSPILL VED DELT 1.PLASS  
(flere enn 2 spillere) 
Scandic Stavanger, Forus

SIMULTANSJAKK MED 
KJENDISER OG SPONSORER 
Scandic Stavanger, Forus

PREMIEUDELING OG FESTMIDDAG 

Scandic Stavanger, Forus

VOKSEN
BARN (16 år)/Student 

200,-
100,-

Billetter selges direkte på  
arrangementsted.

BILLETTER

(LUKKET ARR.) 
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Norway Chess går inn  
i sitt tredje år og det har 
for oss involverte vært 
en utrolig spennende 
og lærerik reise. Det har 
skjedd store endringer 
på disse årene innen 
norsk sjakk og inter-
essen blant folk flest.
Vårt første Norway Chess arrangement var før 
Magnus Carlsen ble hedret med VM-tittelen. 
Mesterskapet i Chennai ble på mange måter et 
vendepunkt her hjemme for den store sjakk-
interessen. På det tidspunktet var det nok uten-
kelig for de aller fleste at et parti sjakk på 6-7 
timer kunne trollbinde halve den norske 
befolkningen foran TV-apparatene. Men nå er 
det slik det har blitt, folk snakker om sjakk, 
spiller sjakk og er opptatt av dette genuine, 
verdensomspennende spillet på en helt ny måte.

Norway Chess har en visjon om å spre kunn-
skap og glede og bidra til å skape nye sosiale 
arenaer for mennesker på kryss av alders-
grupper, kjønn og bakgrunn. Videre ønsker vi 
å gi regionen vår og landet vårt en positiv og 
økt oppmerksomhet. 

Dette vil vi oppnå gjennom årlig å arrangere 
en av den aller sterkeste turneringene i verden 
-om ikke den sterkeste. Dette kombinerer vi 
med opplæring og turnering for skolebarn  
i regionen. Mulighetene er mange og tilbake-
meldingene så langt er utelukkende positive. 
Les mer om vår solskinnshistorie fra skole-
sjakken (side 5-7). 

Årets turnering blir knallsterk. Det blir den 
første i et nytt konsept som heter ”Grand Chess 
Tour” – en av 3 turneringer på verdensbasis. 
Den kommer til å bli fulgt fra hele verden av 
millioner, så den delen av målet er nådd.  
Nå handler det om å beholde den posisjonen. 
Årets spillere er klare. Bli bedre kjent med 
dem før de kommer i juni (side 24-25). 

Vårt arbeid med skoler, barn og de gleder og 
muligheter sjakken gir så håper jeg vi bare så 
vidt er i gang. Kanskje kan vi utvide til å bli 
en skoleturnering på landsbasis, eller på verdens-
basis. Nå snakkes det om sjakk i skolen på 
Stortinget, og kanskje blir Norway Chess en 
del av det. Dette kan du, blant annet, lese mer om 
i vårt spennende intervju med sjakk-legenden 
Garry Kasparov i hans besøk i Stortinget  
(side 20-22). 

Når Norway Chess følges fra hele verden og det 
å vise hva vi har å by på i regionen vår er både 
en ære og en stor mulighet. Spektakulære spil-
lesteder vies stor oppmerksomhet, bildene fra 
Flor & Fjære fra i fjor går enda verden rundt.

Vi er stolte av å gjenta nok et arrangement på 
Flor og Fjære (lynsjakk 15. juni). I år vil vi også 
tilføye enda et fantastisk monument fra regio-
nen vår, nemlig Utstein Kloster. Der spilles den 
4. runden, 19. juni. Det skal da for første gang 
i historien spilles en superturnering på et kloster. 
Det blir en historisk begivenhet på historisk grunn. 

Sjakk er uten tvil kommet for å bli, vi håper 
Norway Chess er kommet for å bli også.

Vel lest! 

Kjell Madland,
Styreleder 

Ansvarlig utgiver:  Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Benedicte Westre Skog

Webside: norwaychess.no
Opplag: 40.000 eksemplarer

Distribusjon: Utvalgte områder 
på Nord-Jæren
Distributør: Norpost

Layout: Kai Hansen Trykkeri
Trykkeri: Schibsted Trykk Flesland

Takk til fotograf Anne Lise Norheim 
for foto av Kjell Madland.

Nå retter verden blikket  
mot Stavanger 
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Ser du forskjellen?
Nye mini med 3 eller 5 dører!

SEND SMS ”MINI” TIL 2202 FOR PRØVEKJØRING.

MINI 3 DØRS STARTER PÅ 210.500,-*
MINI 5 DØRS STARTER PÅ 217.500,-*

Trenger du ekstra fleksibilitet for å komme til bakseter? Ikke noe problem  
– for første gang tilbyr MINI nå vår klassiske modell med 5 dører!

Med 16 cm lengre karosseri og ytterligere 32 % større bagasjerom får  
du enda større mulighet til å dekke inn dine behov, samtidig som vi 
garanterer at du fortsatt vil finne den legendariske go-kart følelsen 
MINI er kjent for!

”Den rimeligste bilen med seriøse 
sportsbilegenskaper vi noensinne  
har kjørt. Du får ikke mer sportsbil  
for pengene. Terningkast 6!”
Øyvind Jakobsen, Vi Menn Motor

FRA TEST AV MINI COOPER SD 5-DØRS:

* Inkl. frakt/levering Oslo. Bilder kan avvike fra tilbudt modell. 
Forbruk blandet kjøring: Fra 0,34 l/mil, CO2-utslipp: Fra 89 g/km.

Hvordan finne opp en legende? Man gjør det annerledes enn andre!  
Og nå er MINI tilbake i helt ny drakt. Med 30.000 oppdateringer og 
forbedringer er nye MINI mer innovativ enn noen gang.

10 cm lengre, men med mindre vekt og mer plass. Interiøret oser av 
premium kvalitet, og i tillegg er bagasjerommet nå økt med over 30 %!

Motorene er helt nye, og med Twin Power turboteknologien  
er du sikret bedre ytelser og lavere forbruk. Vår nyutviklede  
3-sylindrede motor ikke bare høres ut som en betydelig  
større motor, men gir deg all kraft du trenger i hverdagen.  
Nå slipper du å velge mellom følelser og fornuft!

*Inkl. frakt/levering Oslo. Årsavgift kommer i tillegg. Priseks. gjelder MINI One 75 hk bensin. Forbruk bl. kjøring: Fra 0,34 l/mil, CO2-utslipp: Fra 89 g/km. 
Utstyr varierer på de ulike lagerbilene. Servicepakke gjelder MINI MSI 5år/50.000 km. **Privatleie kr 2.199,- pr. mnd. inkl. mva. Startleie og etabl.gebyr  
kr 32.888,- inkl. mva. Totalpris kr 112.052,- vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, total kjørelengde 45.000 km. Årsavgift pluss mva. tilkommer. mini.no

Vårslippkampanje: Spar minimum kr 20.000,- 
I perioden 13.04–30.04 gjør du et enda bedre kjøp på leveringsklare biler 
i mange varianter og farger. Alle bilene er godt utstyrt, og leveres inkludert 
MINI Service Inclusive som gir deg bekymringsfritt bilhold i 5 år!*

Vi tilbyr NÅ kampanjerente PÅ  2,95 %**
MINI One fra kun kr 210.500,-*

BAVARIA OSLO
post.oslo@bavaria.no
Økern – Økernveien 99 • T: 23 37 72 20 
Vika – Munkedamsveien 20 • T: 97 72 34 44

BAVARIA STAVANGER
mini.stavanger@bavaria.no
Vassbotnen 13, 4313 Sandnes 
T: 51 96 50 00

BAVARIA KRISTIANSAND 
post.kristiansand@bavaria.no
Barstølveien 32, 4697 Kristiansand 
T: 38 14 54 30

VÅRSLIPPKAMPANJE.
HOS BAVARIA.

”Den rimeligste bilen med seriøse 
sportsbilegenskaper vi noensinne  
har kjørt. Du får ikke mer sportsbil  
for pengene. Terningkast 6!”
Øyvind Jakobsen, Vi Menn Motor

FRA TEST AV MINI COOPER SD 5-DØRS:

HIGH FIVE
For lysere tider.

NYE MINI MED 3 og 5 dører.
Vårkampanje i april.
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Som mange andre skoleungdommer slet 
også Matias med å henge med i timene. 
Han var urolig, syntes lekser var kjedelig 
og hadde problemer med å konsentrere 
seg. Situasjonen snudde derimot i 5. 
klasse da han ble introdusert for sjakk. 
Ved hjelp av sjakken har han blitt roli-
gere, fått bedre hukommelse og forbedret 
seg i mange fag.

 - Jeg har blitt flinkere til å huske og 
mye har blitt forbedret på grunn av sjak-
ken. Jeg bruker hjernen annerledes og 
tenker på en annen måte, jeg har strategier 
for hvordan jeg skal lære best mulig på 
skolen, sier Matias.

En annen ting sjakken har hjulpet med 
er konkurranseinstinktet. Det har ikke 
blitt svekket, men nå har Matias lært å 
ikke bli sur hvis han taper – i alle fall ikke 
på andre enn seg selv. 

- Jeg er sykt konkurranseinnstilt. Tid-
ligere ble jeg veldig sur hvis jeg eller  

laget mitt tapte, men nå er jeg i stand til 
å smile selv om jeg taper så lenge jeg vet 
at jeg har gjort en god jobb. Jeg prøver å 
huske feilene jeg gjør slik at jeg ikke gjør 
de igjen, sier Matias.
 
Takker Norway Chess
Sjakkeventyret til Matias begynte i 5. 
klasse på Solås skole da Norway Chess 
kom på skolen med sjakkundervisning til 
klassene. Norway Chess har arrangert 
sjakkundervisning til over 2200 elever 
fordelt på forskjellige skoler siden opp-
start i 2013, som en del av engasjementet 
deres for barn og unge. Norway Chess 
stilte med en sjakk-lærer til hver klasse 
med eneste kriteriet at kontaktlæreren 
måtte delta i undervisningen slik at han 
eller hun også kunne lære spillet. Skolen 
til Matias så et enormt engasjement fra 
elevene og begynte dermed å arrangere 
sjakkturneringer for de øverste 

TeksT og bilder tone oskarsen  

Matias Grude Eriksen (13) fra Ålgård hadde 
problemer med å konsentrere seg på skolen. 
Da han oppdaget sjakk ble livet straks mye 
enklere.

reddeT av sjakkeN Matias gjør seg klar til nytt parti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 

 

 
 

 
 

>>>
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alderstrinnene hver fredag. Matias viste 
seg å være en habil spiller allerede fra 
første stund under disse sjakkturnering- 
ene. 

- Jeg var nok ikke god, men jeg var 
ikke dårlig til å nettopp ha begynt heller. 
Det var først i 6.- og 7.klasse at jeg virke-
lig begynte å bli god. Da vant jeg første-
premien begge årene, sier Matias. 

Virkningen av sjakken begynte å vise 
seg da Matias gikk i 6.klasse og meldte 
seg inn i Smeaheia Sjakklubb. Konsentra-
sjonen ble bedre og Matias ble roligere.

Det var også da han deltok i sin første 
skikkelige turnering, NM i skolesjakk, og 
siden da har det blitt mange pokaler. 

- Jeg er veldig stolt av pokalene mine, 
og jeg er stolt av førsteplassene mine. 
Sjakkbrettet i plast vant jeg i en turne-
ring, og av de fire jeg har, er det den som 
er favoritten, sier Matias. 

Nå går Matias på ungdomsskolen, og 
kan ikke lenger delta i skoleturneringene 
til Norway Chess. Det synes både han og 
mor Edel Kristin Grude Eriksen er dumt. 

- Det burde vært på ungdomsskolen 
også. Sjakkturneringene er veldig enga-
sjerende, og det er noe spesielt med å se 
150 barn sitte helt stille og konsentrere 
seg. Det er noe med stemningen og sam-
holdet som gjør det spennende, sier Edel. 
 
speNNeNde uTvikliNg
Familien Grude Eriksen var ingen sjakk-
spillende familie, men nå har Matias 
vokst seg til å bli en solid spiller. Han har 
deltatt i mange turneringer, og har siden 
7. klasse vært aktiv i sjakklubben og bru-
ker mye tid på å spille. Å lære moren Edel 
sjakk har han derimot gitt opp for lenge 
siden. 

- Jeg er ikke så interessert i å spille,  
og jeg er dårlig på å konsentrere meg.  
Dessuten er det umulig å spille mot  
Matias, for han er så god. Men jeg synes 
det er veldig kjekt å se på når han spiller 
turneringer, sier Edel.

Hun synes det er spennende å følge 
med på sønnens utvikling, både på skole- 
benken og i sjakkturneringene.

- Jeg har til tider vært veldig bekymret 
for hvordan det går med Matias på sko-
len. Men nå ser vi at ting går mye bedre, 
og at han klarer seg veldig godt. Mye av 
det er nok takket være sjakken, sier mor 
Edel.

Hun forstår ikke helt hva det er som gjør 
sjakk så spennende for Matias, men hun 
forstår at det har hatt en positiv virkning. 

- Det er interessant å se ham spille, 
selv om jeg ikke alltid henger helt med, 
sier Edel. 
 
ØkT læriNgsuTbyTTe
Kommunalsjef i Gjesdal kommune, Jone 
Haarr, støtter teorien om at sjakk kan ha 
positive effekter hos elever som sliter. 
Han viser til forskning, nærmere bestemt 
Trier-undersøkelsen i Tyskland, som 
peker på at sjakk kan forbedre både kon-

sentrasjon, utholdenhet og langtids-
tenkning.

- Gjør du en feil i sjakk får du svi for 
det senere i spillet, noe som også frem-
mer evnen til å se fremover og se hvilke 
konsekvenser dine valg kan få ellers i  
livet, sier Haarr. 

Haarr sier at sjakk er med på å øke 
elevenes læringsutbytte, og at det er vel-
dig interessant å følge med på utviklin-
gen. Han nevner at mange blir bedre i 
matte av sjakk, men at det også påvirker 
leseferdigheter og elevens sosiale kom-
petanse. 

- Når du spiller sjakk hilser du på mot-
standeren, du takker for spillet og ingen 
ler hvis du taper. Det er en del normer og 
en god del respekt forbundet med spillet, 
og det er noe av det som gjør det interes-
sant, sier Haarr.
 
kuN gode TilbakemeldiNger
I Spania er sjakk innført som eget fag i 
skolen, og Haarr er ikke negativ til det. 
Hans drøm er at det plukkes ut et antall 
kontrollskoler i Norge som har med seg 
forskere for å se på effekten av sjakk. Han 
tror ikke vi bør satse på alle landets skoler 
på én gang, men heller kjøre et pilot- 
prosjekt i første omgang.

- Jeg vet av erfaring at mange elever 
som ikke har funnet seg til rette andre 

steder, har funnet en slags ro ved hjelp av 
sjakkspillet, så det hadde vært spennende 
å få til et slikt prosjekt, sier Haarr.

Haarr er godt kjent med sjakk i sko-
len, og sier at erfaringer fra Norway 
Chess viser at interessen for å være med i 
skoleturneringene har eksplodert.

- Jeg har fått enormt gode tilbakemel-
dinger både fra elever og lærere, og jeg 
kan ikke huske å ha mottatt én eneste 
negativ kommentar. Sjakk er en fornuftig 
aktivitet, og jeg håper vi har klart å skape 
en større interesse for spillet, sier Haarr. 

Haarr synes det er kjekt å se at også 
sjakk er på vei opp som en folkeidrett, og 
han tror Magnus Carlsen har hatt mye å 
si for den økende interessen. 

- Carlsen er et nasjonalt idol, og jeg 
tror Norway Chess og alle sendingene 
rundt turneringen også har vært med på 
å løfte sporten. Vi er flinke til å dyrke  
talenter i Norge, og det er fint å se at vi 
også klarer å få inn en aktivitet i skolen 
som handler mer om det intellektuelle 
spillet, sier Haarr. 
 
Øve og aNalysere
Matias har trening med Smeaheia skole-
sjakk hver torsdag, og på tirsdager har han 
turnering. Han har en såkalt IM som leder, 
en internasjonal mester, og forteller at det 
er veldig lærerikt. Matias tror trikset for å 

bli god er konsentrasjon, øving og analy-
sering.

- Vi analyserer etter hvert parti, og det 
påpekes hva jeg har gjort bra, og hva jeg 
kunne gjort annerledes. Det hjelper meg 
til å bli en bedre sjakkspiller, sier han. 
De analyserer som oftest etter hvert parti, 
og i en turnering spilles det flere partier. 
Mens de venter på neste parti er det eget 
rom for å analysere partiet. Det er oftest 
ikke ledere med, men det er de to som 
har spilt mot hverandre som går gjennom 
partiet sammen.

Matias konkurrerte mye i høst, og har 
derfor roet litt ned på vårparten. Han 
skulle egentlig vært med i kretsmester-
skap i skolesjakk, men han bestemte seg 
for å droppe det denne gangen.

- Det er kjekt å spille sjakk, og det er 
kjekt å vinne, men denne gangen valgte 
jeg å stå over turneringen, sier Matias. 
 
hjerNeTrim
En av grunnene til at Matias er glad i sjakk 
er fordi han er glad i å bruke hjernen.

- Du bruker ikke krefter på samme 
måte som når du løper, men det kreves 
litt for å spille sjakk også. Du må bruke 
hjernen for å finne ut strategier og se flere 
trekk frem i tid. Jeg liker å bruke hjernen, 
og dette er en god form for hjernetrim, 
sier Matias. 

“Jeg vet av erfaring at 
mange elever som ikke 
har funnet seg til rette  

andre steder, har funnet 
en slags ro ved hjelp av 

sjakkspillet.
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Sjakk har betydd mye for Matias. Det 
har underholdt ham, gjort ham bedre på 
skolen og gitt ham bedre hukommelse. 
Matte har nå blitt et av hans sterkeste fag, 
og han har blitt så god at han nå får jobbe 
med pensum for årskullet over ham. Han 
har også blitt flinkere til å planlegge og 
tenke langsiktig. 

- Sjakk er løsningstenkning, og du er 
nødt til å tenke flere trekk frem i tid, og 
prøve å skje hva som kommer til å skje. 
Det er ikke alltid så lett, men jeg blir stolt 
når jeg får det til, sier Matias.
 
viNNiNg ga mersmak
Matias sier det finnes utallige forskjellige 
kombinasjoner og åpninger i sjakk, men 
hans favoritt er dronning gambit. Han 
synes at det å huske alle de forskjellige 
trekkene er det vanskeligste med sjakk, 
men han merker at jo mer han spiller, jo 
bedre blir han.

- Sjakk er en utfordring, men det er 
veldig kjekt. I starten spilte jeg sjakk i 
stedet for å være ute i friminuttene, men 

etter hvert begynte jeg å like det. Spesielt 
da jeg begynte å vinne over de beste på 
skolen, sier Matias. 

viNNer med hviTT
Selv om han kun har spilt i tre år har det 
blitt mange titler på gutten fra Ålgård. 
Trettenåringen gjør det godt som sjakkspil-
ler, men han ser ikke for seg å bli den neste 
Magnus Carlsen: han skal bli paleontolog.

- Jeg vil gjerne ha sjakk som hobby, 
men drømmen min er å jobbe som pale- 
ontolog og jobbe med forskning og å 
grave frem utdødde dyr og den slags. Det 
er en drøm jeg har hatt siden jeg var fire 
år gammel, sier Matias. 

Han tror likevel at dersom han en 
gang møter Carlsen til duell, er det ingen 
tvil om hvem som kommer til å vinne.

- Jeg vinner så lenge jeg får være hvit, 
ler Matias.

- Det er både min og Magnus sin favo-
ritt, fordi det ofte er en fordel å være hvit 
og få lov til å starte spillet, sier Matias 
med et smil om munnen. 

Visste du at...
Frasen «sjakk matt» kommer er hentet fra den persiske 

frasen «shah mat», som betyr «kongen er død».

avis & nett

Papir, nett, lesebrett og mobil.
Mer lokalnytt. Når du vil, hvor du vil!

Gjesdalbuen i én pakke:
l  fyldig papiravis hver torsdag
l  flere daglige oppdateringer på nett
l e-avis inngår i abonnementet
l bare abonnenter har full tilgang til 
    våre saker på nett

Du kan også bestille på e-post:: abo@gjesdalbuen.no, 
komme innom på vårt kontor i Ole Nielsens vei 20 på Ålgård 
eller ringe 51 61 28 50

Bli abonnent... Gå inn på www.gbnett.no. 
Gå til abonnement og fyll inn skjema

"Din lokale Blikkenslager - med 
BLIKK for nye muligheter"

-Lekkasje i pipe? På tide med fasade forandring? 

Ønsker du et bedre innemiljø?

Ta kontakt for en uforpliktende
prat:  51 61 08 80           
post@gjesdalblikk.no           
www.gjesdalblikk.no 

PS. Det er vi som produserer

Gjesdal Blikk leverer alt innen takrenner, beslag, pipehatter samt Scandic solavskjerming.

Vi er dessuten ledende innen boligventilasjon i vårt distrikt. 
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SOLBAKKANE ER DET SOLVENDTE BELTET SOM STREKKER SEG OPPOVER SKRÅNINGEN FRA ÅLGÅRD 

SENTRUM. I TILLEGG TIL Å VÆRE EN BYDEL I VEKST, ER SOLBAKKANE ET ELDORADO FOR STORE OG 

SMÅ SOM ER GLAD I LEK, TRENING OG TURER I SKOG OG MARK. HERFRA ER DET GÅAVSTAND TIL 

SKOLE, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG.  AKKURAT NÅ HAR VI ENEBOLIGER, LEILIGHETER OG REKKEHUS 

TIL SALGS HER. SAMTLIGE BOLIGER KAN DU LESE MER OM PÅ JADARHUS.NO

ENEBOLIGER – K10
159 m2 | 4 soverom. Dobbel carport.
Pris fra 4 660 000
Inn� ytting etter avtale

REKKEHUS – K11, CHARLIE & DELTA
127–128 m2 | 3 soverom. Carport.
Pris fra 3 690 000
Inn� ytting etter avtale

POPULÆRE, PRAKTISKE OG RIMELIGE REKKEHUS.

I HERLIGE OG BARNEVENNLIGE OMGIVELSER.

REKKEHUS – K13, BRAVO
130 m2 | 3 soverom. 2 bad.
Pris fra 3 790 000
Inn� ytting høsten 2015. Kun 2 igjen!

LEILIGHETER – BLOKK A C2
50–97 m2 | 1–3 soverom. Nøkkelferdig.
Pris fra 2 440 000 
Inn� ytting desember 2015

Meld din interesse! 

Kontakt Jadarhus ved Unni Oftedal 400 73 450 

eller Bente E. Hetland 905 99 892

www.jadarhus.no

SOLBAKKANE PÅ ÅLGÅRD  ENEBOLIGER | REKKEHUS | LEILIGHETER

FAMILIEVENNLIGE REKKEHUS K 14
Fast pris fra 3 250 000

Ta gjerne kontakt med Jadarhus for 
personlig visning i rekkehus under bygging!

K14 

4 STK IGJEN AV 
DISSE POPULÆRE 

BOLIGENE!

Modell Tango
97 m2 | 2 (3) soverom

Modell Tango Pluss
103 m2 | 2 (3) soverom
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REKKEHUS, ASHEIMTUNET I SANDNES Trinn 1 
92,8-145 m2  |  2-3 (4) soverom
Pris fra 3 298 000

REKKEHUS, ASHEIMTUNET I SANDNES Trinn 2
101 m2 | 2 (3)  soverom | 1 bad + 1 wc
Pris fra 3 220 000

REKKEHUS, SØRBØHAGANE I SANDNES 
124 m2  |  3 (4) soverom
Pris fra 4 298 000
Nøkkelferdig

VI BYGGER HJEM DET KJENNES GODT Å BO I, ENTEN DERE DRØMMER OM EN RIMELIG OG PRAKTISK BOLIG MED  
GOD BELIGGENHET ELLER NOE LITT MER EKSKLUSIVT. FOR TIDEN HAR VI BOLIGER TIL SALGS EN REKKE FINFINE STEDER  
I VÅR REGION, BLANT ANNET I SANDNES OG PÅ GRØDEM. PROSPEKTER OG PRISLISTER FINNER DU PÅ JADARHUS.NO  
– OG HAR DU SPØRSMÅL, IKKE NØL MED Å KONTAKTE OSS!

LEILIGHETER, SØRBØHAGANE I SANDNES 
56-94 m2  |  1-2 soverom
Pris fra 2 590 000

BO SMART. BO PRAKTISK.

BO UTEN BEKYMRINGER.

LEILIGHETER 

PRIS FRA 

2 590 000 

BYGGINGEN 

ER I GANG!
PERFEKT FOR 

BARNEFAMILIER!.

INNFLYTTING 

HØSTEN 2015

3D
: w

w
w

.render.no

LYST TIL Å VITE MER? 
Kontakt Jadarhus ved Mette Lise Stensen: 932 47 158  
mettes@jadarhus.no eller Ketil Aune: 948 84 005 
ketila@jadarhus.no  www.jadarhus.no

HEIA TOMTEEIER! Jadarhus søker tomteområder. Kontakt Sverre Ånestad på 477 18 095.

Ronny Skjøtskift, tlf: 416 14 676.
E-post: ros@aktiv.no
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verdensmesteren som enda 
ikke har vunnet Norway Chess

Magnus Carlsen har de to foregående 
år kommet på andreplass og har enda 
til gode å vinne. Er det kanskje slik at 
alle gode ting er tre? Vi har pratet med  
Carlsen om sjakken, Norway Chess og 
livet generelt.

sjakkmisjoNæreN
Carlsen spiller ikke bare sjakk, han  
misjonerer det. Og nettopp dette er det 
han ønsker å finne tid til innimellom 
alle utenlandsbesøkene sine. Carlsen har 
nemlig et prosjekt og en visjon. 

- Hvordan har du det om dagen?
- Jeg har det bra. Akkurat nå er jeg en 

snau uke i New York.  Etter hjemkomst 
fra Shamkir turneringen så har jeg tid til 
å misjonere litt sjakk. Så må jeg starte 
oppladning til Norway Chess. Det blir en 
del ekstra aktivitet i forhold til Play- 
Magnus-prosjektet for tiden. Her er visjo-
nen å bringe sjakk til flere folk rundt i 
verden. Det krever litt innsats, men det er 
givende for meg å kunne være med å dele 
den sjakkgleden jeg selv opplever.
På spørsmål om sjakkens betydning, er 

Carlsen i utgangspunktet ydmyk: 
- Hvor viktig det er avhenger nok av hvem 
du spør. 

Likevel har han selv glede av det 
utover konkurransesituasjonen: 
- For meg er det alltid en glede å se at barn 
har glede av sjakk. Det ser jeg overalt 
hvor jeg reiser i verden. I tillegg tror jeg 
det å spille sjakk kan ha noen nyttige 
overføringsverdier i form av bedre kon-
sentrasjon, samt at man lærer seg å løse 
oppgaver på en morsom måte. 

eleNdig Taper
Selv om sjakken også har mange sosiale 
aspekter, er Carlsen på ingen måte lei av 
selve spillet. Eneren mener han kan ut-
vikle seg videre, og sier dette om hvorfor 
han fremdeles spiller:

-Først og fremst fordi jeg synes det er 
moro. Sjakk er et utrolig rikt spill og jeg 
motiveres av at det fortsatt er mye å lære.

Selv om det kan være vanskelig å tro 
at det er noe Carlsen enda ikke kan, har 
han et par opplevelser med tap gjennom 
karrieren. Det kan være vanskelig for en 
verdensmester å takle: 

-Da er jeg sint på meg selv og surmuler 
i et par timer. Deretter klarer jeg som regel 
å riste det av meg og å bruke det til å 
motivere meg til å slå tilbake i neste parti.

Men tap er ikke noe han grubler lenge 
på. Tvert imot: 

-Jeg gleder meg som regel til hver 
eneste turnering. Spesielt om jeg har hatt 
tid til å forberede meg på godt vis.

ØkeNde populariTeT
Før Norway Chess i mai 2013 ble det sagt 
at sjakk som publikumssport på mange 
måter er begrenset, at det det mest hand-
ler om er å følge med i innspurten av par-
tiene og da gjerne for de mest innvidde.  
Nå er alt snudd på hodet, folk sitter klis-
tret til tv-skjermen i timevis og følger 
trekk for trekk.

Verdensmesteren synes det er moro at 
så mange nye har begynt å spille sjakk i 
hjemlandet. Han er mye av grunnen til 
den store sjakkinteressen i Norge. 

TeksT Idunn Helle  FoTo CatHarIna CaprIno

Mye reising og turneringer over hele verden er hverdagen for den dobbelte
verdensmesteren. Nå venter Norway Chess, Nordens eneste superturnering 
i sjakk. 

“For meg er det alltid 
en glede å se at barn 

har glede av sjakk. Det 
ser jeg overalt hvor jeg 

reiser i verden. 

>>>

FuN FaCts:

Navn, alder, høyde, stjernetegn:
Magnus, 24, 181 cm, Skytten

Bosted, jobb:
Oslo, sjakkspiller

Hva ville du bli da du var liten?
Fotballspiller

Yndlingsbok?
Donald går til filmen

Yndlingsfilm?
Donald går til filmen

Har du noen hjertesaker utenom 
sjakken? 
For øyeblikket prioriterer jeg å 
støtte barnesjakkaktiviteter, 

som f.eks Americas Foundation 
for Chess 

Hva betyr mest for deg utenom 
sjakken?
Jeg prøver å holde meg i god form 
samt bruke tid med familie og 
venner

Favorittbrikke? 
Ingen

Yndlingsspill utenom sjakk? 
Gris

Pinligste opplevelse?
Å bli spurt om ”fun facts”

Hvis du kunne valgt en superkraft, 
hvilken ville det vært? 
Superlangbein



norway chess   15. – 26. juni 2015 11

Jeg gleder meg som 
regel til hver eneste 
turnering. spesielt 

om jeg har hatt tid til 
å forberede meg på 

godt vis.
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AMFI VÅGEN  | 10-20 (18) (Mat 9-22) | amfi .no/vagen

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

SMARTE TREKK
hos AMFI Vågen

Gjør

         - Om du vil 

shoppe, 

           spise 

       - eller se en god 

           fi lm på kino

KLÆR,VESKER OG 
TILBEHØR
BikBok
Carlings
Cubus
Dressmann
Dya
Envie
H&M
KappAhl
Mexx
Morris
Mæhle
Strikkegalleriet
StudioMote
Sørbø Barn
Vivikes
Volt
WearHouse
Zavanna

SKO
DinSko
Dna
Din Skomaker
Eurosko

GULL, UR
Gullfunn

HUS, HJEM, 
INTERIØR
Christiania 
Glasmagasin
Kitch´n
Lampehuset
Nille
Princess
TGR

LEKER, BOK, 
HOBBY
Br-leker
Notabene

HELSE, VELVÆRE, 
KOSMETIKK
Apollo
Apotek 1
Fredrik & Louisa
Hair & There
Life
Modern Design frisør
MODO frisør
Sandnes massasje 
og aromaterapi
Thai massasje
Vita
Vitusapotek Symra

MATVARER, KIOSK
Coop Extra
Matkroken
Kinokiosken
7-Eleven

SPORT
G-sport Vågen
Stormberg

TELEFONI, 
ELEKTRONIKK
Elkjøp Express
HC-Shop
iPhoneklinikken

BLOMSTER
Eilins Blomster 

OVERNATTING
Quality Hotel 
Residence

ANNET
Vinmonopolet
Sparebank 1
Eiendomsmegler 1
SF Kino

Midtpunktet
i Sandnes

Big Horn Steak House
Big Bite
Gjestalveien Conditori
McDonald´s
Dolly Dimple´s
India Tandoori
Quality Hotel Residence
7-Eleven
Pastabakeren
På siå
Sandnes Sushi
Yoberry

SPISESTEDER

SHOPPING
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Han bruker mye tid på innvie barn i sjak-
kens gleder når han er på reise i inn- og 
utland. Til nybegynnere har han ingen 
mirakeloppskrift, men gir følgende tips:

- Spill mye sjakk. Les blader, bøker og 
så videre. I det hele tatt å være nysgjerrig 
og utforske så mye som  mulig. Det vik-
tigste er imidlertid at man synes det er 
moro. Hvis ikke tror jeg ikke det hjelper 
så mye å øve.

- Hva kan vi gjøre for å videreutvikle 
sjakk-kulturen? Har du en rolle i dette? 

- Sjakken har fått en fin stilling i 
Norge, det er veldig moro at det er mange 
nye som har fått et forhold til sjakk. Det 
er fremover viktig med prosesser og 
strukturer for å kunne gi tilbud til de som 
ønsker å spille mer sjakk. Det viktigste jeg 
kan gjøre er nok å fortsette å spille god 
sjakk. Jeg håper å kunne bidra på ulike 
vis, men det viktigste er at det er mange 
ildsjeler som fortsetter å jobbe for sjak-
kens kår.

- På hvilken måte er Norway Chess en 
(sjakk)brikke i dette? 

- Det er en av årets sterkeste turner- 
inger og det er viktig for meg å forsøke å 
prestere på mitt aller beste. Det er natur-
ligvis spesielt moro at den spilles i Norge. 
Jeg håper Norway Chess turneringen vil 
fortsette å utvikle seg som et flaggskip i 
norsk sjakk.

må TeNke på plaN b
I motsetning til andre idretter trenger 
ikke sjakkspillere å gå av med pensjon i 
ungdomsalder. Men det er heller ikke gitt 
at man kan fortsette med det resten av  
livet. Er dette noe du har tenkt over? 

- På et eller annet tidspunkt så må jeg 
nok det. Jeg tenker imidlertid ikke mye på 
det nå.

Betryggende for dem av oss som heier 
på Norges kanskje mest kjente sports-
mann. Dersom du er en av dem som defi-
nerer sjakk som en sport, selvsagt. 

Visste du at...
playMagnus er Magnus sin egen app hvor du kan spille mot sjakk-kongen i 19 forskjellige 

aldre. som nybegynner kan du prøve deg på sjakk mot 5-åringen Magnus, mens mer efarne 
spillere kan utfordre en eldre versjon av Magnus. I appen kan man tjene poeng som bidrar til 
en plass i den årlige konkurransen om å treffe Magnus og spille et parti sjakk live mot han. 

playMagnus har blitt lastet ned av en halv million mennesker i over 200 land.

Magnus-historien:
Magnus sitt store gjennombrudd i 
sjakk-verden regnes nok som øye-
blikket da han som 13-åring møtte 
verdenseliten på Island. Magnus spilte 
da mot Garry Kasparov, sjakkens ene-
hersker gjennom de siste tjue årene. 
Partiet endte i et sensasjonelt remis, 
sjakkens språk for uavgjort. Verdens 
beste sjakkspiller hadde mislykkes i 
å beseire denne 13 år gamle gutten 
fra Bærum. Nettavisens sjakkekspert 
sammenlignet prestasjonen med 
”som om Brann presset Real Madrid 
i en kamp som endte 0-0.” Siden den 
gang har Magnus vært gjenstand for 
utallige sammenlikninger: ”Sjakkens 
Tiger Woods”, ”Større enn Usain Bolt”, 
og det ofte brukte ”Mozart of Chess”, 
er bare noen av forsøkene i å avdekke 
dette utenomjordiske talentet. 

“Jeg håper Norway Chess 
turneringen vil fortsette  

å utvikle seg som et 
flaggskip i Norsk sjakk.
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READY FOR LANDING, 
NORWAY CHESS!
Vi er oppriktig stolte av nok en gang å kunne ønske verdens beste sjakkspillere  
velkommen til Norway Chess – via Sola. Vi er klar for å ta godt i mot både  
stormestere, verdensmestere og resten av sjakkverdenen når de kommer.  
Og så skal vi jo sørge for at de kommer seg enkelt videre. De kompliserte  
og taktiske trekkene skal foregå helt andre steder enn hos oss. Lykke til!

PS. Så du noe spesielt utenfor vinduet da flyet gikk inn for landing på Sola?
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– Jeg synes sjakk er en veldig fascine-
rende sport og det er ikke noen tvil om at 
det engasjerer veldig mange, sier Sagen 
Helgø. 

Sjakkmiljøet i regionen vokser med 
rekordfart og ordføreren er imponert over 
den lokale sjakkiveren. 

– Vi har en stor sjakk-klubb i Stavan-
ger som er veldig flinke til å engasjere 
både voksne og barn, sier hun. 

eN sporT for alle
Med over 600 millioner mennesker som 
spiller sjakk verden over, er det ikke rart 
at sjakk er et av verdens mest populære 
spill. Sagen Helgø kan tenke seg hvorfor. 

– Jeg tror det har noe med at der er så 
mange som er i stand til å spille sjakk. Det 
blir spilt mye sjakk på SFO-er og skoler, 
mye fordi det er så lett å ta det med i sek-
ken eller å ta det fram, sier ordføreren. 

Hun legger også vekt på at hvem 
som helst kan spille sjakk. Det er ikke 
knyttet til alder eller kjønn, og det passe 
for dem som ikke er glad i fysisk idrett 
også. 

– Sjakk bidrar til alt fra sosialt samvær 
til konkurranse – det har alle aspekter i 
seg, sier Sagen Helgø. 

hjerTelig velkommeN
De beste sjakkspillerne i verden kommer 
til Stavanger for å spille sjakk, og det 
gleder Sagen Helgø.

– Først og fremst: de er hjertelig vel-
kommen! Det skal bli spennende å følge 
dem når de kommer hit. Jeg håper det blir 
en god opplevelse for dem, sier hun.

Ordføreren drømmer seg nesten bort 
når hun forteller om hva hun skulle vist 
spillerne om hun fikk sjansen. 

– Hvis jeg fikk noen timer med dem, 

så ville jeg vist dem Stavanger sentrum. 
Jeg skulle tatt dem med til Vågen, spist 
litt reker og vist dem domkirken vår, 
begynner hun.

– Hvis vi hadde hatt bedre tid, så 
skulle jeg tatt dem med til de flotte stren-
dene på Jæren eller inn til Preikestolen. 
Det hadde også vært gøy å tatt dem med 
til ungdomsklubbene for å møte ungdom-
mene som spiller sjakk. Tenk om de 
kunne fått testet seg mot verdens beste 
spillere, forteller Sagen Helgø. 

eN TakkNemlig ordfØrer
At Norway Chess arrangeres i Norge 
betyr mye for Stavangerregionen, i følge 
ordføreren.

– Det betyr mye for regionen og mye 
for rekrutteringen til sjakkmiljøene og 
klubbene. Det betyr også veldig mye med 
tanke på omdømmet vårt. Folk kommer 
hit, bor her og det gjør at fasilitetene vi 
har her får oppmerksomhet, sier hun. 

Ordføreren er opptatt av menneskene 
som står bak sjakkturneringen, og skry-
ter av innsatsen som står bak arrange-
mentet. 

– Jeg vil skryte av de som har jobbet 
med Norway Chess. Det er mange som 
står bak, og mange frivillige som er med 
å dra lasset. Det er et veldig positivt ini-
tiativ og mange flinke folk som jeg vil 
takke, sier en smilende ordfører. 

– Og lykke til! avslutter hun. 

Nisja gikk over til Viking FK fra rivalla-
get Bryne FK i 2007. Han viste hva han 
var god for da han scorte mål i hans første 
kamp mot SK Brann. Nå utfordrer han 
seg selv på sjakkbrettet. 

– I sjakk har du bare deg selv å stole 
på. Det er spennende og taktikken bak det 
hele interesserer meg, sier Nisja. 

Nisja var én av dem som hang seg på 
sjakkhysteriet da sjakk-konkurranser og 
mesterskap begynte å bli sendt på TV, og 
ikke minst da Magnus Carlsen vant VM i 
2013. 

– Jeg ble nok litt bitt av basillen, og 
begynte å spille mot noen på laget og mot 
venner, sier han. 

Taper moT TiåriNg
Nisja spiller mot lagkamerater på samlin-
ger og med venner på spillekvelder. Han 
spiller også en del sjakk på mobilen og har 
lastet ned Magnus Carlsen sin sjakkappli-
kasjon, Play Magnus. Applikasjonen fun-
gerer slik at du spiller mot en fiktiv Carlsen 

i forskjellige aldrer, og da hvilket nivå 
Carlsen selv var på i den alderen. 

– Vinner du da? 
– Ja, det kommer an på hvor gammel 

spilleren er. Jeg er ikke så veldig god. Nå 
prøver jeg å slå en ti år gammel Carlsen, 
men jeg har ennå ikke fått det til, sier 
Nisja.

Med sjakkmesteren i lommen, er 
Nisja kjapp med å svare på hvem som er 
hans sjakkforbilde. 

– Det må være Magnus Carlsen. Det 
er han det er kjekkest å følge med på, sier 
Nisja med et smil. 

like gØy å se på
Nisja gleder seg over at de har begynt å 
vise så mye sjakk på TV. 

– Jeg syns det er ekstremt kjekt! Spe-
sielt når det er mesterskap og de analyser- 
er spillerne. Det er minst like kjekt som å 
spille selv og det går fort noen timer når 
jeg først setter meg ned, sier han. 

Fotballspilleren har stor sans for Nor-
way Chess som tar sted i Stavanger. 

– Det er kult! Det er bra for sjakk- 
interesserte å ha det i nærheten og jeg 
syns det er bra at turneringen fronter de 
beste sjakkspillerne i verden, sier Nisja. 

Midtbanespilleren på  
Viking FK, Vidar Nisja, 
var ikke vanskelig å be, 
da vi ringte å spurte om 
å ta en prat om sjakk.

TeksT Stine SerigStad
FoTo Harald grøttem

TeksT Stine SerigStad FoTo preSSebilde

Ordføreren: 

Ordføreren i stavanger, Christine sagen Helgø, 
spiller ikke sjakk selv, men syns det er utrolig 
positivt at den internasjonale sjakkturneringen, 
Norway Chess arrangeres i stavanger. 

Vidar nisja
Født 21. august 1986 på Vigrestad
Midtbanespiller for Viking FK siden 
2007
Ble kåret til årets spiller i 2012

Nisja(kk) om sjakk

velkommen til stavanger!

Visste du at...
den første sjakkcomputeren som slo en internasjonal 

mester var deep thought i 1988. Men sjakkcomputeren 
ble ikke tatt seriøst før deep Blue slo sjakklegenden Garry 

kasparov, datidas beste sjakkspiller. 
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DatabaseForum er et ledende fagmiljø innen databaseteknologi 
og Java utvikling. I 2004 ble DatabaseForum etablert med 
hovedkontor i Stavanger. Gjennom flere års erfaringer med store 
databasemiljøer, har DatabaseForum opparbeidet solid 
kompetanse på spesialområdene Oracle og SQLServer.

DatabaseForum tilbyr tjenester innenfor det meste av database 
relaterte oppgaver, på de fleste plattformer på markedet.

For å sette fokus på viktigheten av sikker dri�  tilbyr vi nå gratis 
konsultasjon med forslag til dri� splan og vedlikehold av ditt 
databasemiljø. 

Ta kontakt med oss i dag for 
en for en gratis 

konsultasjon og driftsplan 
for ditt databasemiljø.  

911 01 521

www.databaseforum.no

post@databaseforum.no
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Dekorativ solskjerming
med utskiftbar duk og  
fleksibel plassering

De internasjonalt anerkjente designerne Scholten & Baijings 
har laget seks fantastiske mønstre til VELUX liftgardiner. 
Se flere nye solskjermingsprodukter på www.velux.no

www.velux.no

Vi skreddersyr arrangement som  
passer til små og store selskaper!

 
Lokaler til: 

Firmafest - Teambuilding - Julebord 
Bursdager - Jubileum - Kickoff - Blåtur m.m

 
Årlige eventer:  

Konserter - Stand Up - Oktoberfest 

Vi tilbyr:
Selskapslokaler for 20-250 personer
Alle rettigheter, bar og matservering

Åpent hele året - Alle typer arrangement

Kontakt: 
Tlf: 98 22 15 15 - post@westernbyen.no

www.westernbyen.no - www.facebook.com/Westernbyen
En stødig samarbeidspartner

Vi bidrar til å gjøre  
Jæren enda stødigere.
I over 30 år har Jærentreprenør vært en attraktiv totalentreprenør for jærbuer som  
vil bygge kontorbygg, lagerbygg eller boligblokker. Vår posisjon er bygget på tillit,  
soliditet og lokal forankring. 

Jærentreprenør har rundt 80 ansatte. Stødige medarbeidere betyr alt, enten de jobber 
med sag og hammer, sitter bak spakene eller foran datamaskinen. Det som er felles 
for dem alle, er innstillingen og lagånden. Slikt skaper sterke lag – og gode resultater 
for alle parter.

Visjonen vår lyder slik: “Vi skal være kjekkest å være sammen med”. Det kan høres 
banalt ut, men for oss er det alvor: Våre kunder skal oppleve at vi er positive, driftige, 
skikkelige, og tøffe. De skal møte humør, arbeidsvilje, ryddighet og ærlighet. Vi skal 
rett og slett skille oss ut, gi noe mer.

Vi har hovedkontor på Varhaug, men påtar oss oppdrag over hele Jæren. Betongdelen 
av anbudene utfører vi i egen regi. Resten blir gjort av håndplukkede partnere som vet 
hvilke krav vi stiller – og som innfrir dem.

Går du med byggeplaner, så husk å notere  
Jærentreprenør på blokken. Vi er klar til  
å gjøre planene dine virkelige!

g
lø
d
e
fi
sk
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Av de yngre spillerne bak Magnus Carl-
sen blir Aryan Tari beskrevet som det 
største talentet. 16-åringen bor hjemme 
i Lierskogen, hvor han på gutterommet 
fordyper seg i sjakkbøker, sjakkvideoer 
og annet stoff for å utvikle seg videre 
som sjakkspiller.

Det hele startet i Stavanger. Som fem-
åring ble han introdusert for spillet da 
faren Siamak Tari kjøpte et sjakkbrett og 
brikker for å lære spillet til Aryans store-
bror. Men Aryan fulgte det hele som fas-
cinert tilskuer og lærte etter hvert trek-
kene. Det var nok, sjakkbasillen slukte 
ham.

Turen gikk raskt videre til Kampen 
sjakklubb i Stavanger hvor barna ble delt 
i grupper etter nivået de var på. 

– Det var moro! Jeg ble satt i gruppa 
for de som hadde mest å lære, da ble det 
et veldig klart mål å få lov til å være med 
i gruppa med de beste så raskt som mulig, 
smiler Tari.

kirsebær med de sTore
Og raskt gikk det. Som sjuåring vant han 
niårsklassen i NM for ungdom. Derfra 
har pilene bare pekt oppover. I dag er 
han internasjonal mester og tippet til å 
bli Norges neste stormester, den tolvte i 
rekken. 

Men stormestertittelen er bare et skritt 
på veien. Ambisjonene til 16-åringen 
stopper ikke der. 

– Jeg tror jeg kan bli topp 15-20 i 
verden. Og kommer jeg først dit, så er det 
jo lite som skiller til topp 10 og topp 5. 
Men hovedmålet har ei stund vært å nå 
2700 i rating.

I dag tilsvarer 2700 i rating en plass 
mellom 40 og 50 på verdensrankingen. 
For øyeblikket (mai 2015) har Tari 2520. 
Med det er han Europas beste spiller født 
i 1999 eller senere. Det understreker at 
han er et unikt talent også på verdensba-
sis.

– må gi blaffeN i aNdre TiNg
Til høsten begynner 16-åringen på vide-
regående skole. Da starter han på NTGs 
sjakklinje i Bærum, hvor Simen Agde-
stein er den som styrer sjakklinja, og i 
16-åringens hode finnes det ingen tvil 
om hva som vil bli prioritert. 

– Det er sjakken jeg satser på. Jeg vil 
gå «all in», gi det et skikkelig forsøk og 
bli så god som mulig. 

– Hva må til for at du skal ta steget 
opp blant verdens beste i framtiden? 

– Jeg må gi blaffen i andre ting og 
bruke så mye tid på sjakk som mulig, 
svarer han raskt.

I forbindelse med begge Carlsens 
VM-kamper mot Viswanathan Anand har 
16-åringen blitt trukket fram i riksmedi-
ene som Norges neste sjakkhåp, og sam-
menligninger med verdenseneren har blitt 
gjort. 

– må gi blaffen i andre ting
sjakktalentet aryan tari (16) har blitt sammenlignet med Magnus Carlsen. 
Det synes han blir for drøyt, men han satser på å slå seg inn blant verdens 
beste.

Det norske supertalentet har planen klar:

aryaN tari

• Født 4. juni 1999 (16 år)
• Vokste opp i Stavanger- 

regionen, bor nå i Buskerud
• Beskrevet som Norges neste 

store sjakktalent 
• Rangert som Europas beste 

sjakkspiller født i 1999 eller 
senere

• Bare tre spillere i verden som 
er yngre enn ham var foran 
på verdensrankingen i april

• I april 2014 var han ikke blant 
verdens 100 beste juniorer, 
ett år senere var han på 
32.-plass

• Har representert Norge i OL,  
EM og VM

TeksT og FoTo: even eMBerland

Visste du at...
det finnes flere forskjellige muligheter i et parti sjakk

enn det finnes atomer i verden.
>>>
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– Det blir for drøyt å sammenligne 
oss. Magnus er bare vanvittig god og på 
et helt annet nivå, det var han også da han 
var 16 sammenlignet med hvor jeg er nå. 

– Hvordan takler du presset som kom-
mer med slike skriverier? 

– Jeg kjenner ikke noe særlig på det. 
Jeg tror jeg er flink til å konsentrere meg 
om det som er viktig og ikke bli distrahert 
av slike ting.

eNormT akTiviTeTsNivå
Tari anslår at han bruker omtrent 16 timer 
til effektiv sjakktrening i ei vanlig uke. 
I tillegg kommer det å følge andre tur-
neringer og spille partier selv. Det siste  
har det blitt mye av.

Statistikk fra Norges sjakkforbund 
viser at Carlsen har spilt 1333 partier 
langsjakk (april 2015) som har hatt utslag 
for ratingen i karrieren. Tari har som 
16-åring allerede 1140 partier i beltet. Det 
er et unikt aktivitetsnivå sjakk-Norge aldri 
har sett maken til hos en så ung spiller.

Det er takket være mamma Faranak 
Namin og pappa Siamak Tari at tenårin-
gen har fartet verden rundt på jakt etter 
nye turneringer og nye muligheter. 

– Jeg har alt å takke dem for. Uten 
dem hadde det aldri vært mulig å spille så 
mange turneringer og hatt personlige 

trenere som har hjulpet meg. De har spon-
set meg og åpnet dører, smiler Tari. 

– Vi er veldig stolte av ham. Han er 
veldig målbevisst og fast bestemt på å 
klare det han setter seg som mål. Det 
kjennetegner alt han gjør, og den egen-
skapen gjør at jeg har tro på at han når 
målene han har for sjakken, på samme 
måte som jeg tror han ville nådd dem på 
andre felt, forklarer pappa Siamak.

selvsTyrT TreNiNg
For øyeblikket får han råd og hjelp til 
å analysere motstanderne i turneringer 
av den russiske stormesteren Evgeny  
Romanov. Det var samme mann som i 
fjor hjalp Simen Agdestein under Nor-
way Chess-turneringen. 

– Men den daglige treninga styrer jeg 
stort sett selv. Jeg føler at jeg er veldig 
klar over hvordan jeg må jobbe for å bli 
bedre og nå målene mine, og det gjør at 
jeg planlegger mye av treninga selv.

Den jobbinga består av strukturert 
trening oppe på gutterommet. Han løser 
taktiske oppgaver, lærer nye åpninger, 
leser bøker og studerer andre partier, både 
de som blir spilt i nåtid, men også flere 
som er eldre. Alt for å øke sjakkforståel-
sen og bli en bedre spiller.  

– 2700 rating skal jeg helst nå i løpet 

av de neste fire årene. Det kan også være 
mulig innen tre år, for jeg føler at jeg hele 
tiden utvikler meg, men det er ikke noe 
jeg går rundt og tenker mye på. Jeg får 
bare gjort noe med mitt eget spill, hva 
som skjer som en følge av det er det ikke 
noe særlig poeng i å bruke tid på, forteller 
han med stoisk ro.

sTormesTerTiTTeleN
Men litt tid bruker han likevel på å tenke 
på hva som er neste hindring. 

For 16-åringen har aldri vært nærmere 
stormestertittelen, den høyeste livsvarige 

tittelen en sjakkspiller kan tildeles. Ratin-
gen (over 2500) er i boks, men han mang-
ler to toppresultater i sterke turneringer 
før han kan kalle seg stormester.

– Det begynner å bli litt irriterende at 
den tittelen ikke er på plass. I de neste 
turneringene blåser jeg i hvem jeg møter, 
jeg skal bare ta stormesternapp, gliser han.

For med stormestertittelen i boks er en 
milepæl nådd på den usikre veien mot 
verdenstoppen. En vei Tari ikke garanterer 
at han gjør unna med raskeste framkomst-
middel, men en vei 16-åringen garanterer 
at han skal legge sitt aller beste igjen på.

“
Jeg føler at jeg er veldig klar over hvordan jeg må 

jobbe for å bli bedre og nå målene mine, og det gjør 
at jeg planlegger mye av treninga selv.

Visste du at...
verdens beste sjakkcomputer i dag enkelt ville 

slått Magnus Carlsen. 
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Du leter ikke.
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Kasparov: 
       om å gjøre en forskjell

Foto: Igor Khodzinskiy
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Stortinget ble i mars inntatt av storfint 
besøk, blant dem - sjakk legenden Garry 
Kasparov som hadde tatt turen fra USA 
for å snakke om muligheten for å innføre 
sjakk i norske skoler. Møtet i Stortinget 
denne dagen var spennende. Både politi-
kere og representanter fra sjakken, i 
Norge og fra utlandet, inntok podiet for å 
prate om sine erfaringer med skolesjakk. 

- Sjakk er ikke bare et spill, forklarte 
Kasparov, men et effektivt redskap for økt 
konsentrasjon og lærelyst.

- Sjakk har også vist seg å bidra til å 
skape bedre sosiale holdninger på tvers av 
mennesker og kulturer. 

Det var ingen tvil om at vi hadde en 
storhet blant oss. Etter seansen i Stortin-
get stod pressen klar i håp om noen få 
spørsmål og et lite minutt på egenhånd 
med legenden.

Etter dette fikk noen få av oss æren av 
å delta på en hyggelig lunsj på fasjonable 
Grand Café sammen med Kasparov. Pra-
ten rundt bordet gikk i ett, Garry har 
sterke meninger om så mye. Etter et godt 
måltid satte vi oss i lobbyen på Grand 
Hotell for å prate om stiftelsen hans, The 
Garry Kasparov Chess Foundation. En 
stiftelse som gir barn i hele verden mulig-
heter gjennom sjakk, i følge Garry selv.

Treg sTarT
- Så hvordan startet det hele? Hvordan 
ble The Garry Kasparov Chess Founda-
tion til?

- Det er en lang historie som går helt 
tilbake til tiden med Sovjetunionen. I 
motsetning til hva folk flest tror, så hadde 
ikke Sovjetunionen sjakk integrert i sko-
lesystemet. Det ble tidvis holdt noen 

arrangementer hvor barn kunne lære å 
spille sjakk, men det var mest for at barna 
skulle bli flinkere til å spille, ikke for å 
bruke sjakk som et verktøy til forbedring 
i skolen. Som verdensmester i sjakk tok 
jeg på slutten av 80-tallet kontakt med de 
øverste styresmaktene i landet og spurte 
etter midler for å få sjakk som en del av 
undervisningsopplegget i skolen. Det rent 
praktiske ved å få undervisning til skolene 
var ikke vanskelig fordi sjakkekspertisen 
i landet var stor og godt spredt utover 
landet. Hver eneste skole hadde minst én 
lærer som kunne spille sjakk. Sjakk var 
meget populært. Vi hadde flere lærere 
som var villige til å lage spesialmateriell 
til bruk i undervisningen, men jeg møtte 
ingen interesse fra politikerne. Siden Sov-
jetunionen holdt på å kollapse, var det 
ingen som brydde 
seg. 

- Det var vanske-
lig for deg å finne folk 
som kunne hjelpe deg 
med dette?

- Ja. Utdannelse 
var aldri et satsnings-
mål for regjeringen. 
Etter at Sovjetunio-
nen kollapset flyttet 
mange ut av Russ-
land, også sjakklærere, så jeg begynte å 
se etter muligheter for å få til skolesjakk 
i andre land. Jeg prøvde først i Spania og 
i Israel, for de hadde begynt å oppdage 
hvilke fordeler sjakk hadde for barn. Det 
ble dessverre ikke noe av det på den ska-
laen jeg hadde håpet på, kun små initiati-
ver kom ut av det. 

- Hva skjedde så?
- Det var ikke før på 90-tallet at tanken 

på sjakk i skolen begynte å bli interessant 
for folk. Den største utfordringen var at 

det ikke fantes et samlet organ som jobbet 
mot dette. Det fantes ikke en blåkopi på 
hvordan et sjakkprogram i skolen skulle 
se ut. Folk jobbet ut ifra opplegg de selv 
hadde laget. Selv FIDE (Verdenssjakkfor-
bundet red. anm.) prøvde å skape en blå-
kopi på et sjakkprogram i skolen, men 
fikk det ikke til fordi de ikke visste hvor-
dan de skulle styre sjakkverden på en 
effektiv måte. 

presseT sjakkeN iNN i europa 
- Det store gjennombruddet kom med 
etableringen av The Garry Kasparov 
Chess Foundation i USA i 2002 etter at vi 
mottok en ekstremt generøs donasjon som 
hjalp oss i gang med arbeidet vårt. Vi 
hadde et par millioner dollar i startkapital 
som gjorde at vi kunne jobbe uten å 

bekymre oss for mor-
gendagen. Etter et par 
år hadde vi utviklet et 
solid program, en 
blåkopi til sjakk i 
skolen. Vi begynte å 
spre dette program-
met gratis utover sta-
tene og i dag er det 
rundt 3500 skoler 
rundt hele landet som 
bruker denne malen i 

skolen. Vi etablerte også flere store turne-
ringer som Greater New York, Greater 
Chicago og Greater Mid-Atlantic. Disse 
turneringene inkluderte tusenvis av barn. 
Vi etablerte også det første mesterskapet 
for jenter – noe som aldri hadde vært gjort 
før. 

Kasparov lot seg ikke stoppe med 
USA, han ønsket å utvide stiftelsen sin og 
begynte å se etter nye muligheter i Europa. 
Han forklarer med stor entusiasme:

- Jeg ønsket å presse europeere til å 

støtte sjakk i skolen. Vi fikk støtte fra en 
rekke europeiske politikere. Det ble som 
en slags revolusjon at vi fikk så bred støtte 
fra politikken. Hovedoppgaven vår er å 
legge til rette for andre organisasjoner 
som ønsker å få skolesjakk der de holder 
til. Vår rolle er å hjelpe til med å skaffe 
sponsorer og politisk støtte til disse orga-
nisasjonene. Deretter blir oppgaven å 
bistå de menneskene som faktisk skal 
jobbe med dette. Et eksempel fra Europa 
er Estland som vi hjalp å skaffe midler. En 
av bidragsyterne var innenriksdeparte-
mentet. De ønsket å støtte sjakk i skolen, 
blant annet som et forsøk på å holde van-
skeligstilte barn borte fra kriminelle mil-
jøer. 

sjakk er sosialkuNNskap
The Garry Kasparov Chess Foundation 
jobber ikke bare i USA og Europa, men 
også i andre verdensdeler. Etter at stiftel-
sen hadde etablert seg i USA og Europa 
kjente Kasparov at tiden var inne for å 
gjøre noe i Afrika. 

- Den tredje stiftelsen vi opprettet var 
i Afrika og er sannsynligvis den raskest 
voksende av dem alle. Vi oppdaget at det 
er en stor iver etter programmer som dette 
i flere afrikanske land. Jeg har reist veldig 
mye i hele Afrika og menneskene der er 
virkelig ekte. Det som skjer på det afri-
kanske kontinentet er svimlende. Mange 
kommer fra en avskyelig fattigdom hvor 
de ikke har reelle muligheter til å lykkes 
med å komme seg ut av det. Vi må vise 
dem at utdannelse gir barn og unge en 
unik sjanse til å gjøre noe. Det som er så 
fint med skolesjakk-programmene våre er 
at det går an å se resultatene de gir. Det er 
i grunn veldig enkelt. Du ser hvor bra 
elevene gjør det på skolen, hvordan de 
tilpasser seg sosialt. I løpet av to til tre 

TeksT BenedICte Westre skoG  
FoTo kasparov CHess FoundatIon 

“Etter et par år hadde 
vi utviklet et solid 

program, en blåkopi 
til sjakk i skolen. 
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år kan man se at elevene forbedrer evnen 
sin til å konsentrere seg på skolen og 
gjøre det bedre i skolefagene. Det er 
nettopp på grunn av dette jeg tror vi kan 
gjøre en forskjell. Her har vi virkelig 
mulighet til å hjelpe gutter og jenter på 
skolen slik at de kan begynne å leve et 
normalt liv. 

- Er det noe du husker spesielt godt fra 
en av reisene dine i Afrika med stiftelsen 
din?

- Jeg har mange gode opplevelser fra 
besøkene mine til ulike skoler. Jeg har 
besøkt alt fra de mest prestisjetunge pri-
vatskolene, til skoler i slumområder, 
skoler du nesten ikke kan kalle skoler. I 
flere av disse slumområdene har de nylig 
blitt introdusert til hele konseptet med å 
gå på skole. 

- Du mener at flere fattige områder 
ikke har sett viktigheten av skolegang før 
nå?

- Nettopp. Sjakk har, spesielt på sko-
lene i de fattigste områdene, hatt en 
enorm effekt på jenter. Det fenger dem. 
Det er faktisk en enorm psykologisk ter-
skel for dem å spille sjakk, for jenter er 
ikke vant med å gjøre noe uten å spørre 
om tillatelse hjemmefra først. De lever 
under strenge forhold og sterke tradisjo-
ner i oppveksten. Vi har sett at sjakk 
bidrar til å frigjøre noe av det presset som 
ligger på jentene. 

- Har du sett at jenter har hatt godt 
nytte av sjakk, mer enn gutter?

- Sjakk er fortsatt dominert av gutter, 
de tiltrekkes sjakk lettere. Det er i ti-års-
alderen man begynner å se at jentene 
detter av. Vi jobber både med gutter og 
jenter for å overbevise dem om at utdan-
nelse er viktig. Vi har sett at fraværet blir 
lavere når elevene har mulighet til å spille 

sjakk i skolen. Barna trenger mer enn én 
grunn til å gå på skolen, det holder ikke å 
si at utdannelse er viktig. Utdanning lig-
ger ikke alltid i deres kultur på samme 
måte som hos oss. De trenger å ha noe 
som fanger interessen deres, noe de synes 
er spennende. Uansett, sjakk er ikke sva-
ret på alle problemer, men det er en billig 
og effektiv måte å få barn til å ønske å gå 
på skolen. 

Du nevnte at sjakk har hatt en god 
påvirkning på jenter. Har du sett noen 
andre sosiale effekter av skolesjakk? 

- Jeg husker denne ene skolen – jeg 
tror det er en offentlig skole, men det er 
definitivt den beste skolen i hele Sør-
Afrika. 99 prosent av elevene er hvite og 
hovedspråket de snakker er Afrikaans. 
Jeg var der for omtrent to år siden. 
Sjakk-laget på den skolen var det beste i 
hele landet, og topp-fem spillerne bestod 
av fire hvite og én svart gutt. Den beste 
spilleren var svart. Det at den beste spil-

leren i hele Sør-Afrika er svart er bedre 
en alle forelesninger om likeverd mellom 
svarte og hvite, for hvordan kan du se på 
deg som selv etnisk overlegen hvis den 
mest intelligente eleven på skolen din er 
svart? Dette er noe av det jeg setter mest 
pris på med hele prosjektet, den sosiale 
lærdommen som kommer utav det, og i 
Afrika er dette sannsynligvis viktigere en 
mange andre steder i verden. 

”sjakk-faCebook” for barN 
- Du jobber ikke bare i USA, Europa og 
Afrika for å få sjakk i skolen. Nylig opp-
rettet du The Kasparov Chess Foundation 
i Singapore og Mexico også?

- Ja. I Mexico hadde de allerede eta-
blert sitt eget program. Jeg må innrømme 
at det har vært vanskelig for meg å følge 
med på alt, spesielt siden det i Mexico 
kun foregår på spansk. 

- Så alle stiftelsene bruker ikke samme 
mal til sjakk i skolen?

- Nei, ikke helt. Om kort tid skal vi ha 
et møte med hele Kasparov sjakk-fami-
lien hvor vi skal diskutere globale kon-
septer, hvordan vi kan få størst utbytte av 
et felles samarbeid. Det er veldig vanske-
lig å bruke samme mal til alle. Jeg prøvde 
hardt å få det til da vi begynte, men innså 
fort at det ikke gikk. Det var flere som 
hadde utviklet sine egne programmer 
fordi de visste hva som fungerte best for 
dem. Det eldste programmet er det vi 
laget i USA og det fungerer den dag i dag. 
De nyeste er de i Europa og Afrika. Den 
europeiske er bedre for der kan man bruke 
datamaskiner i tillegg. 

- De bruker datamaskiner og annen 
teknologi som et verktøy for å lære sjakk?

- Ja. Det er et undervisningsredskap 
og akkurat nå holder vi på å utvikle en 
lekesone som skal knytte alle som er 
involvert i sjakkopplæring sammen gjen-
nom The Kasparov Chess Foundation. 
Dette vil også bidra til at sjakk blir mer 
konkurransebasert. Det skal også oppret-
tes en slags ”sjakk-Facebook” for barn. 
Det er noe jeg virkelig vil få til. 

- Så denne lekesonen vil bli et sted der 
barn kan kommunisere med andre barn 
fra andre deler av verden, hvor de kan 
lære hverandre å kjenne utenfor sjakken 
også?

- Ja. Det er akkurat derfor sjakk er til 
–for å føre mennesker sammen. 

vil ha sjakk i Norske klasse-
rom 
- Du var i Stortinget, hva tenker du sjakk 
kan bidra med i det norske skole-
systemet?

- I Norge, som i mange andre vestlige 
land, trenger vi en reform i skolesystemet. 
Det er de samme gamle klasserommene. 
Ta meg for eksempel, jeg har tre barn og 
det yngste er dattera mi på 8 år. Hun er 
veldig opptatt av datamaskinen sin og hun 
mener at verden er interaktiv. Hun går på 
en av de beste privatskolene i New York. 
Ikke alle er så heldige som henne, og 
skolen hun går på forstår, i motsetning til 
de fleste andre skoler, viktigheten av 
interaktivitet og kommunikasjon. Sjakk 
er faktisk en måte å bygge kommunika-
sjon på ved å forklare barna at man ikke 
løser problemer bare med å dra fingeren 
over skjermen. Det finnes en rekke fakto-
rer som viser hvorfor sjakk er så bra for 
moderne utdanning. Jeg har ikke lyst å gi 
meg med å få sjakk inn i skolefritidspro-
grammer, jeg tror fullt og helt at sjakk 
hører hjemme i læreplanen i grunnskolen 
for jeg har sett den gode effekten det har 
på barn. Man kan sette av en time av et 
annet fag, for eksempel matte. For i sjakk 
begynner man med å lære å følge reglene. 
Barna må lære å se det store bildet. De må 
lære å ta det med ro og får en ansvarsfø-
lelse av å spille sjakk. I dagens verden må 
vi forberede barna våre på moderne 
utdanning, moderne teknologi og hjelpe 
dem å lære å tenke for seg selv. Til dette 
er sjakk uunnværlig. 

- Hva slags inntrykk sitter du igjen 
med etter dagens samling i Stortinget?

Jeg tror at møtet i Stortinget var vik-
tig, for dere her i Norge kan implementere 
dette på en svært profesjonell måte. Det 
var representanter fra ulike politiske par-
tier og fra sivilsamfunnet til stede, noe 
som er viktig for å få dette til. Jeg ble 
veldig motivert for jeg ser for meg at 
Norge kan brukes som et foregangsland, 
en modell for andre. I tillegg har dere 
Magnus Carlsen som er den store rolle-
modellen. Dere trenger ikke overbevise 
barn om å delta i et sjakkprogram, de vet 
at sjakk at kult, for Magnus er der. 

- Nå som du har holdt på med dette en 
stund, hva er mest givende for deg med 
arbeidet som blir gjort gjennom stiftelsen 
din?

- Det er gleden av å se at flere og flere 
barn deltar i programmene våre. Det er 
mitt bidrag, ikke bare til sjakken, men for 
utdannelse generelt. For meg er det viktig 
å utfordre utdanningssystemet som vi 
kjenner det. Jeg har alltid hatt lyst til å 
gjøre en forskjell. Jeg spilte sjakk før, nå 
spiller jeg ikke lenger, men jeg tror det er 
det viktigste jeg bidrar med til verden – at 
jeg prøver å gjøre en forskjell for fremti-
den. 

Hvor gammel var du da du begynte 
å spille sjakk?
- Jeg begynte å spille sjakk med 
familien min da jeg var 6 år. 

Hva får deg til å le?
- En god vits. Eller, ikke bare en god 
vits, men dette spørsmålet for 
eksempel. 

Hva er favorittfargen din, svart 
eller hvitt? 
 - Yndlingsfargen min er verken 
svart eller hvitt, det er blå. Svart og 
hvitt er sjakk og det er umulig for 
meg å velge enten eller, for jeg har 
spilt med begge farger. Skal jeg 
velge mellom de to blir det som å 
skille spillet og jeg elsker spillet 
som det er. Mellom svart og hvitt er 
det derfor umulig for meg å velge. 

Hva mangler i sjakk-verdenen?
- Det er noe galt i sjakkmiljøet. Jeg 
tror elitespillerne og sjakkfunk-
sjonærene ikke forstår at det er 
dem som er ansvarlige for sjakkens 
fremtid. Folk tenker bare ”jeg er 
bare meg, hva kan jeg gjøre?”, men 
det er akkurat dette som skaper en 
separasjon og en stagnasjon som 
gjør at folk ikke ser at det finnes 
enorme muligheter i sjakkens ver-
den. Det er som skipet som ligger i 

havnen, det kan gå rundt fjorden og 
la være å krysse havet for det er 
redd for å gjøre det, redd for å ta 
den risikoen. Men du vet, jeg tror at 
sjakkspillet kan gjøre mye bedre 
enn det gjør nå og jeg tror fremde-
les på at vi kan oppnå suksess hvis 
vi jobber sammen. 

Hva inspirerer deg?
- Det er en følelse av plikt. Mottoet 
mitt er ”du må gjøre en forskjell”. 
Enten det består av å synliggjøre 
sannheten bak Vladimir Putins 
regime eller jobbe for å få barn til å 
spille sjakk. Hvis jeg syntes det er 
det rette å gjøre, ja da gjør jeg det 
med lidenskap. Jeg gjør ingenting 
bare halvveis. 
 
Det du sier nå tror jeg kan inspirere 
mange. 
- Ja du vet, noen må være den som 
dytter i rette retning, hjelpe men-
nesker med å finne sitt sanne 
potensial, for noen ganger vet man 
ikke selv hva man faktisk er i stand 
til å gjøre. 

-Og kanskje man er redd for akku-
rat det?
Nettopp. Så man må bare fortsette 
å hjelpe folk å komme seg frem-
over. 

tEttErE pÅ KasparOV
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Athena Leire

Vårt yndlingssted
ved kysten

ConceptVH7

Vi elsker design med enkle, rene linjer og naturlige materialer, og det var akkurat 
disse elementene vi var på jakt etter til kjøkkenet vårt. Kjøkkenet er hjertet i 
huset vårt og det absolutt viktigste rommet, og i tillegg er det døren vår ut til 
stranden og havet. Vi ønsket et kjøkken med enkel design, men også med en twist, 
fordi kjøkkenet og hele boligens plassering er ganske særpreget. Takket være HTHs 
VH-7-modell med nye, asymmetriske linjer føler vi at vi har lyktes med å gi den 
minimalistiske designen en ny dimensjon.

Start din egen kjøkkendrøm i din lokale HTH-butikk og på hth.no.

HTH KJØKKENFORUM
STAVANGER • Lagårdsveien 65, 4010 Stavanger • Tlf: 51 53 74 00  
SANDNES • Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes • Tlf: 51 63 13 00  
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UTEN BØNDER 
STOPPER SPILLET

www.fkra.no

Lykke til med sjakkturneringen!

Foto: M
ay-Linda Schjølberg

1. Da studerer jeg sjakk eller så ser jeg på 
sjakk. Liker å tilbringe tid med min bedre 
halvdel, se de nyeste filmene og lese. 
selvfølgelig er jeg også opptatt av inter-
nett, sosiale medier og musikk.

2. Jeg liker sushi, biff, asiatisk mat og 
italiensk mat. Jeg håper dette spørsmålet 
er med for å planlegge hvor vi skal spise 
under turneringen. 

3. Det må bli et sted som er lett å komme 
seg til, som har utsikt over turkis-farget 
hav og som er passe varmt. 

4. Magnus Carlsen. Neida! Jeg tror det er 
mye å lære av alle dyktige sportsutøvere 
og jeg ser opp til dem alle på forskjellige 

1. Jeg bruker mesteparten av tiden på datte-
ren min. Jeg nyter å se henne vokse til. 

2. Favorittmaten min er fajitas med gua-
camole og laks.

3. Jeg vil reise til sør-Amerika. spesielt til 
Brasil og Patagonia.

4. Jeg ser opp til mennesker som har gjort 
en forskjell i verden, som for eksempel 
Mandela.

5. Jeg er lykkelig når jeg tilbringer tid med 
familie og venner.

6. Jeg gleder meg til å se nesten alle de 
beste sjakkspillerne og spille mot alle i 
turneringen. Det er lenge siden sist. 

spillerprofiler
Bli bedre kjent med spillerne i årets Norway Chess turnering. 
Vi har stilt spillerne 6 spørsmål du kanskje ikke visste svar på fra før.

1. Hva liker du å gjøre når du ikke spiller sjakk?

2. Hva er favorittmaten din? 

3. Hva er ditt drømmereisemål?

Land: Nederland
Født: 28. april, 1994
FIDE rating mai 2015: 2776
Verdensrangering: 9

Land: Bulgaria
Født: 15. mars, 1975
FIDE rating mai 2015: 2798
Verdensrangering: 5

måter. Når det kommer til sjakk, så hadde 
Garry kasparov en unik kombinasjon av å 
alltid vinne og å alltid gjøre det med stil. 

5. Jeg har lagt merke til at humøret mitt har 
lite å gjøre med virkeligheten. Noen gang 
er det faktisk nok med en sang av Pharrell 
Williams. Mesteparten av tiden, faktisk. 

6. Det er mange ting som spiller en rolle i 
en hver turnering; byen vi er i, rommet jeg 
bor på, maten og atmosfæren. Men det 
aller viktigste for meg, er hva som skjer 
på sjakkbrettet. Det er det jeg gleder meg 
aller mest til. 

aNisH Giri VEsEliN tOpalOV

4. Hvem er forbildet ditt?

5. Hva gjør deg lykkelig? 

6. Hva gleder du deg mest til med Norway Chess-turneringen? 
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1. Når jeg ikke spiller sjakk, leker jeg med 
sønnen min.

2. Favorittmaten min er sør-indisk mat og 
meksikansk mat. 

3. Jeg drømmer om å reise til månen.
4. Jeg har flere rollemodeller. Jeg ser opp til 

både Gandhi, Fischer og Tal. 
5. Jeg blir lykkelig av å nyte stedet jeg 
 befinner meg på.
6. Jeg gleder meg mest til å gjøre det bra i 

turneringen. 

1. Jeg liker å se på film, høre på musikk, 
lese, drive med sport, gå ut med venner 
osv. 

2. Jeg liker mange typer mat, men den beste 
maten jeg har kommet over var nok i 
Italia. 

3. Takknemligvis, som sjakkspiller, har jeg 
mulighet til å reise hvor jeg vil. Noen 
ganger får jeg nok av å reise så da liker 
jeg å tilbringe tid hjemme med venner og 
familie. 

4. Meg om 10 år. 
5. Venner, familie, å ikke ha noen bekym-

ringer. 
6. en hvilken som helst sjansje til å kon-

1. Jeg prøver å holde meg i god form samt 
bruke tid med familie og venner.

2. Jeg liker det meste av god mat. Italiensk 
og litt spicy asiatisk mat er høyt på listen.

3. Jeg har tilbrakt mye tid i Wijk an Zee 
vinterstid. Har lyst til å sjekke ut hvordan 
det er der om sommeren.

4. Jeg har ikke noen spesielle forbilder, men 
jeg blir ofte imponert over hendelser eller 
prestasjoner. 

5. De kan være mange ting. Når det gjelder 
sjakk så blir jeg veldig fornøyd de gangene 
jeg føler jeg har skapt noe nytt. Det kan 
være små ting jeg ikke har sett før.

6. Jeg liker å spille mot de beste spillerne i 

1. Fotball.
2. Indisk.
3. Fotballspilling på fridagen!
4. kauai, Hawaii.
5. Jeg henter inspirasjon fra mange for-

skjellige folk. Når det kommer til sjakk 
er Magnus forbildet mitt - jeg hermer litt 
etter han, og det ser ut til å funke ganske 
bra!

6. Å vinne.

1. Jeg elsker ballsport med vennene mine, 
gå turer og reise verden rundt for å bli 
kjent med nye kulturer og nye eventyr.

2. Favorittmaten min er mat fra min mors 
landsby. Jeg er også veldig glad i vegetar-
retter fra Tavush-regionen i Armenia. 

3. Jeg vil reise til byer med strand i nær- 
heten. Australia og Nord-spania er blant 
mine favorittsteder.

4. Jeg er veldig glad i musikk, så jeg tenker 
umiddelbart på Gustav Mahler. Han dedi-
kerte livet sitt til å lage fantastisk vakker 
musikk. 

5. Jeg blir lykkelig av å være rundt folk jeg er 
glad i og bryr meg om. 

1. Nyter at jeg ikke må spille. 
2. Hvis jeg må velge én rett så blir det pan-

nekaker. 
3. Australia.
4. Jeg kan ikke velge én.
5. Når familie og venner er friske og raske 

og når det er fred i landet mitt.
6. Lynsjakken.

1. Jeg liker å spille andre spill! spesielt 
kortspill med venner. så liker jeg å se på 
tv-serier og sportssendinger. 

2. Det står mellom sushi, et godt stykke biff 
og couscous. 

3. Australia, spesielt under Australian open. 
4. Jeg har ingen og jeg er heller ikke en å se 

opp til! 
5. Når jeg føler at jeg er sammen med folk 

som gjør meg godt, er på rett sted eller 
beveger meg i rett retning. 

6. Å (forhåpentligvis) spille god sjakk, 
selvfølgelig! Jeg har vært i Norge et par 
ganger før og jeg vet hvor kjent Magnus 
Carlsen er så jeg tror turneringen kom-

Norway Chess har desverre ikke lykkes med 
å komme i kontakt med Nakamura. 

Land: India
Født:  11. desember, 1969
FIDE rating mai 2015:  2804
Verdensrangering: 2

Land: Italia
Født: 30. juli, 1992 
FIDE rating mai 2015: 2803
Verdensrangering: 3

Land:  Norge
Født: 30. november, 1990
FIDE rating mai 2015: 2876
Verdensrangering: 1

Land: Norge
Født:  2. juni, 1990 
FIDE rating mai 2015: 2677
Verdensrangering: 62

Land: Armenia
Født: 6. oktober, 1982
FIDE rating mai 2015: 2775,8
Verdensrangering: 10

Land: Russland
Født: 31. oktober, 1983
FIDE rating mai 2015: 2780,9
Verdensrangering: 6

Land: Frankrike
Født: 21. oktober, 1990
FIDE rating mai 2015: 2742.7
Verdensrangering: 19

Land: USA
Født: 9. desember, 1987
FIDE rating mai 2015: 2799.3
Verdensrangering: 4

ViswaNatHaN "VisHy" aNaND

FabiaNO CaruaNa 

MaGNus CarlsEN

JON luDViG HaMMEr

lEVON arONiaN

alExaNDEr GrisCHuK

MaxiME VaCHiEr-laGraVE 

HiKaru NaKaMura

6. De siste gangene har jeg ikke gjort det 
så bra i turneringen. Denne gangen skal 
jeg endre på det! 

verden. Å kunne gjøre det i Norge er noe 
jeg gleder meg til.

mer til å bli en veldig stor attraksjon. 
Jeg gleder meg! 

kurrere med verdens beste spillere er 
spennende for meg. Jeg elsker en god 
utfordring.  



Smarte  
dører og  
vinduer

www.nordan.no
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Sjakk handler om evnen til å tenke strategisk og stadig utvikle egne ferdigheter. Dette er også viktig  
for kompetansebedrifter som Altibox. Vi er stolt hovedsponsor av Norway Chess som avholdes i  
Stavanger-regionen 15.–26. juni og vi gleder oss til turneringen. Følg med og la deg engasjere!

Vi heier Magnus frem i Norway Chess!
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Og du må naturligvis ha brikkene og 
brettet for å spille. Enten i fast form, på 
datamaskinen, mobilen eller en annen 
teknisk sak som gir deg muligheten til å 
spille sjakk. 

EN aVGJørENDE FOrutsEtNiNG 
FOr Å spillE OrDENtliG sJaKK 
Er Å stillE Opp briKKENE riK-
tiG. 
Det var det Martin Ødegaard og Mads 
Møller Dæhli brant seg på tidligere i vår 
som førte til at Magnus Carlsen fikk frem 
smilet og en kommentar. Se på bildet for 
å sette brikkene på de riktige feltene.

Deretter kommer reglene og hvordan 
brikkene flytter. I tillegg finnes det noen 
spesialtrekk som man ikke må kunne for 
å spille. De kan du lese og se mer om 
blant annet i NRKs nettserie «Sjakk- 
skolen». 

Når du har lært deg reglene og stilt opp 
brettet, er du klar for å spille. Da er det 
irrelevant hvilket nivå du er på, sjakk er 
for alle!
Du vinner partiet enten ved å sette mot-
standeren sjakk matt, at man spiller med 
klokke og tiden går ut, eller om den andre 
spilleren gir opp.

For å sette motstanderen sjakk matt, må 
kongen bli satt i sjakk samtidig som den 

ikke kan flytte til et felt dine egne brikker 
dekker. 

Derfor er det svært viktig at kongen din 
er så trygg som mulig. For eksempel er 
det ofte smart å gjemme den bak et for-
svar av bønder. Spesialtrekket rokade er 
også bra for å sikre kongen. I rokade 
flytter kongen to felt til venstre eller 
høyre fra sin utgangsposisjon samtidig 
som tårnet hopper over kongen og stiller 
seg på feltet ved siden av. Trekket kan 
bare gjøres om det ikke er noen brikker 
mellom kongen og det aktuelle tårnet, 
samtidig som verken kongen eller tårnet 
kan ha flyttet på seg tidligere i partiet.   

Ellers handler det om å utvikle sine egne 
offiserer og gjerne ha noen bønder i sen-
trum for å gi plass til dine egne brikker. 
En tommelfingerregel er at man i åpning- 
en bør forsøke å erobre sentrum og få 
kongen i sikkerhet med en rokade. Klarer 
du det, er forutsetningene gode for å 
spille et bra parti!

Du kan lære mer om sjakk med å lese 
«Sjakkskolen» skrevet av Øystein 
Brekke. Det er en serie på fire lærebøker 
hvor formålet er å lære deg sjakk og gjøre 
deg bedre. Det samme gjør boka «Sjakk» 
skrevet av Ellisiv Reppen. 

Lykke til! 

lynkurs i sjakk

går du med en sjakkspiller i magen? 
at sjakk fascinerer flere og flere i Norge er det  
ingen tvil om. under begge VM-kampene med  
Magnus Carlsen i hovedrollen har butikker og nett-
steder opplevd en voldsom pågang fra folk som vil 
ha tak i de 32 brikkene og det rutede brettet.

boNde: Kan gå ett felt fram, unntaket 
er når den står på startfeltet, da, og kun 
da, kan den gå to felter fram. Men den 
kan ikke gå rett fram på en annen brikke. 
Den eneste måten en bonde kan slå en 
annen brikke på er ett felt skrått fram-
over. Om bonden når helt over til mot-
satt side av brettet, så kan du forvandle 
den til en hvilken som helst brikke 
bortsett fra kongen.

spriNger: Har relativt liten rekke-
vidde, men det spesielle bevegelses- 
mønsteret gjør det vanskelig for mot-
standeren å kontrollere den. Som eneste 
brikke kan den flytte over felter en 
annen brikke står på. Den flytter alltid 
to felter fram og ett til siden, eller ett felt 
fram og to til siden. Trekket kan utføres 
i alle retninger, f. eks to felter til siden 
og ett til fram, eller ett felt bak og to til 
siden.

lØper: Har stor rekkevidde. Kan kun 
gå diagonalt. Løperen som starter på 
hvite felter vil spille hele partiet på hvite 

felter. Kan gå så langt diagonalt som 
brettet tillater det så lenge andre brikker 
ikke står i veien. 

TårN: Kan bare flytte loddrett og vann-
rett, men kan som løperen bevege seg 
over hele brettet i ett trekk. Blir som 
hovedregel ei sterkere brikke desto len-
ger partiet varer og andre brikker for-
svinner da åpne linjer (se ord) er en 
fordel for tårnet.

droNNiNg: Spillets sterkeste brikke. 
Kan flytte loddrett, vannrett og diago-
nalt. Hver spiller starter med ei dronning 
hver, men kan få ei ny/ei til om hun eller 
han forvandler en bonde

koNge: Spillets viktigste brikke. Flyt-
ter som dronninga loddrett, vannrett 
eller diagonalt, men kan kun flytte ett 
felt om gangen. Spillet er over når enten 
sort eller hvits konge er sjakk matt. Der-
for forsøker man vanligvis å beskytte og 
«gjemme» kongen fra motstanderen slik 
at den er trygg.

slik flytter brikkene

Stavanger/Forus
Morten Gabrielsen 

Tlf 918 86 892 - morten@itkon.no

Jæren/Bryne
Kai Ove Stokkeland

Tlf 959 82 716 - kai.ove@itkon.no

Egersund/Dalane
Ronny R Arntsen

Tlf 982 83 400 - ronny@itkon.no

Egersund/Dalane
Kim Skjæveland

Tlf 905 95 851 - kim@itkon.no

Alt til kontoret
Itkon AS er en totalleverandør av kontorutsyr 

til bedrifter og  det o�entlige i Rogaland.
Vi kan tilby alt innen: kontormaskiner, data/kontor-

rekvisita, kontormøbler og pro�lering.

Prøv oss neste gang du trenger noe 
til kontoret. Den gode servicen får du på kjøpet.

www.itkon.no - Tlf. 469 89 990

Kontormøbler - Kontormaskiner - Rekvisita - Pro�lering 
TeksT even eMBerland
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Tlf: 51 61 71 52
Sandnesveien 20
4330 Ålgård

Oslo wood 
kr. 3.490,- 
komplett 
m/ skjerm

Scheisse, kr 9.950,-

Moo, kr 9.950,-

Se flere lamper fra 
Northern Lighting på 

www.northernlighting.no

Se lyst på livet!

avdekker: Sjakktrekk hvor man flytter 
en brikke slik at en annen brikke angriper.

boNdesTrukTur: Hvordan bøndene 
står oppstilt i forhold til hverandre. En 
sammenhengende struktur er ofte en fordel, 
mens dobbeltbønder og isolerte bønder 
gjerne blir regnet som svakheter.

bukk: Å bukke i sjakk betyr å gjøre et 
veldig dårlig trekk, som ofte er avgjørende 
for stillingen og taper partiet.

dobbelTboNde: To bønder av samme-
farge som står i samme linje. Slike bønder 
kan bare oppstå ved at en bonde slår en 
annen brikke. Dobbeltbønder regnes van-
ligvis som en liten svakhet i stillingen.

droNNiNgflØy: Den halvdelen av bret-
tet som dronningen står på i utgangsposi-
sjon. Den andre halvdelen er kongefløyen.

«eN passaNT»: Et spesialtrekk i sjakk 
der en bonde under visse omstendigheter 
kan ta en annen bonde: En passant kan 
gjennomføres av spiller, A, med en gang 
etter at spiller, B har flyttet en av A sine 
bønder to felt frem og havnet ved siden av 
én av As bønder. Da kan A slå ut B sin 
bonde på skrå slik han vanligvis ville tatt 
en bonde. Passant-trekket må utføres umid-
delbart etter at B har flyttet bonden to felt 
frem.

friboNde: En bonde som ikke blir blok-
kert av motstanderens bønder. Dette er ofte 
en fordel i sluttspillet når det er mulighet 
for å gå inn med bonde og få ny dronning!

forvaNdle: Når en spillers bonde går 
inn på motstanderens innerste rad (1. eller 
8.-raden), kan den forvandles til en ny 
brikke.

gaffel: Når en brikke truer to eller flere 
av motstanderens brikker på en gang, kalles 
det en gaffel.

gambiT: En gambit er en sjakkåpning der 
en spiller ofrer materiell for å oppnå andre 
fordeler. Vanligvis er det en bonde som blir 
ofret, men det finnes også gambiter der 
man ofrer en løper eller springer. Se åpning.

gm: GM står for Grand Master, på norsk 
heter det stormester. Dette er den høyeste 
tittelen, og tildeles spillere over 2500 i 
rating som også har prestert et gitt resultat 
i tre store turneringer.

hurTigsjakk: Hurtigsjakk er sjakk hvor 
det må spilles raskere enn det som er nor-
malt: Hver spiller har mellom 15 minutter 
og én time, noen ganger med et tidstillegg 
per gjennomført trekk. 

im: Internasjonal mester, er tittelen under 
GM. Det stilles et krav om å ha vært over 
2450 i rating og tre gode internasjonale 
turneringsprestasjoner.

iNiTiaTiv: I sjakk er det viktig å være den 

som har initiativet. Det betyr at man presser 
motstanderen på den andres «banehalv-
del».

isolerT boNde: En bonde som ikke har 
noen bønder av samme farge i linjene ved 
siden av seg. Dette kan både være en fordel 
og svakhet, avhengig av stillingen.

kvaliTeT: for eksempel «Å lede 
med kvalitet» vil for eksempel si at man 
har vunnet et tårn for en springer eller 
løper.

offer: Et sjakkoffer betyr vanligvis å 
ofre materiell (en eller flere brikker) for å 
få til et angrep.

paTT: Patt er en stilling der spilleren som 
er i trekket ikke står i sjakk, men ikke kan 
gjøre noen lovlige trekk. Ved patt avsluttes 
partiet med remis (uavgjort) som resultat.

raTiNg: Et tall som sier noe om spillestyr-
ken. Magnus Carlsen har i dag verdens 
høyeste rating.

raTiNgpresTasjoN: Et tall regnet ut i 
fra en gitt prestasjon, f.eks i en turnering. 
Er prestasjonen høyere enn ratingen, vil 
man tjene nye ratingpoeng, og motsatt. 

remis: Uavgjort. Remis oppstår ved patt, 
trekkgjentagelse (samme stilling tre gan-
ger), hvis det ikke er nok brikker til å matte, 
50 trekk spilt uten at en brikke er slått eller 
en bonde flyttet, eller ved avtale.

rokade: Rokade er et spesialtrekk som 
flytter to brikker i ett trekk. Man rokerer 
ved å flytte kongen to felt mot et tårn, og 
deretter flytte tårnet til det feltet som kon-
gen passerte. Kan kun gjøres når verken 
kongen eller det aktuelle tårnet ikke har 
flyttet tidligere i partiet.

seNTrum: De fire midterste feltene på 
brettet: e4, e5, d4 og d5.

simulTaN: En person spiller mot flere 
spillere samtidig.

sjakk maTT: Kongen er i sjakk, og det 
er ikke mulig å gjøre noen lovlige trekk. 
Spilleren som gir sjakk matt vinner partiet.

sluTTspill: Fase av spillet hvor det er 
få brikker igjen. I sluttspill skinner ofte 
bøndene fordi det er enklere for dem å for-
vandle seg med færre brikker på brettet.

TidsNØd: Lite tid igjen på klokken kalles 
tidsnød.

åpNiNg: Den første fasen av partiet der 
begge spillerne er opptatt av å få utviklet 
brikkene og gjøre krav på viktige felt, sær-
lig sentrum.

åpeN liNje: Ei linje (for eksempel 
a1-a8) som er fri for brikker. I ei åpen linje 
er særlig tårnet ei sterk brikke fordi det når 
fra den ene siden til den andre i ett trekk.

ord og begreper
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Nye boliger til salgs!
TeisTeveien, Hafrsfjord – boliger med 3 soverom. Takterrase og carport.

175 kvm  |  3-4 soverom  |  vaskerom  |  walk-in closet  |  carport

boliger noen titalls meter fra strandkanten i teisteveien. tre etasjer, gode solforhold og sjøutsikt.  
egen takterrasse og gode løsninger. store og mange glassflater og kvadratiske elementer skaper et genuint  
og tidsriktig design. ta kontakt for pris og ytterligere informasjon.

store eneboliger som kan 

bygges på de store tomtene.

Hommersåk, noTveien – store eneboligtomter med sjøutsikt

store flotte eneboligtomter for salg i Notveien på Hommersåk. Kort vei til sentrum. 3-4 minutters gange 
ned til breivik med bade- og rekreasjonsmuligheter. sjøutsikt.  
ta kontakt for pris og ytterligere informasjon.

kleivane Toppen –  Stort rekkehus over 3 plan på toppen av Kleivane

3 soverom

carport

2 bad  |  2 boder

Hovedplan med kjøkken, garasje og sportsbod. Underetasjen har to store soverom, separat vaskerom, romslig bad og 
en stor bod. 2. etg inneholder:  Hovedstuen med vedovn og stålpipe. Utgang til vestvendt balkong. stort soverom med 
eget bad og et rom på 8,4 kvm som kan brukes til kontor. ta kontakt for pris og ytterligere informasjon.

Telefon: 918 65 859
E-post: josteinm@boligpartner.no

kontakt meg i dag!

Jostein moene 
boligkonsulent boligpartner.no

 

Boligpartner stavanger  |  Kanalsletta 4, 4033 Stavanger  |  Tlf: 48 11 17 00  |  E-post: stavanger@boligpartner.no
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Dirk Jan Ten Geuzendam er en hollandsk 
sjakkjournalist. Han intervjuer jevnlig 
internasjonale stormestere i sjakk og har 
fungert som en offisiell direktesendings-
kommentator for flere internasjonale 
sjakkturneringer i eliteklassen. I tillegg til 
å være kommentator er han sjefsredaktør 
i det internasjonale magasinet ”New In 
Chess”.

- Det jeg liker med å være kommenta-
tor er å forklare hvorfor sjakk er så inter-
essant. Jeg prøver å lede seerne og være 
bindeleddet mellom dem og spillerne – 
ettersom de er på vidt forskjellige nivå.

eN karriere i sjakk
I Nederland er det veldig vanlig å spille 
sjakk. Den sterke sjakktradisjonen i lan-
det går helt tilbake til 1935, da hollandske 
Max Euwe ble verdensmester i sjakk. Fra 
da av hadde alle husholdninger en sjakk-
bok – og selvfølgelig også Ten Geuzendam- 
boligen.

- Jeg husker da jeg var tolv år og sa til 
min far: ”Jeg vil lære å spille sjakk”. Han 
svarte: ”Bare ta denne boka og kos deg”.

Det var da alt starta for sjakkentusiasten 
Ten Geuzendam. Først som en hobby og 
deretter som en karriere.

hobby som jobb
Ten Geuzendam har store kunnskaper i 
sjakk og med det kommer en stor liden-
skap til spillet.

- Det jeg gjør på fridagene mine, 
skiller seg egentlig ikke så veldig fra det 
jeg gjør når jeg arbeider. Og det er det 
som er privilegiet med jobben min – at 
jeg hele tiden gjør ting jeg syntes er 
interessante.

Sjakkommentatoren har studert 
engelsk språk og litteratur, og tok avslut-
tende eksamen i generell litteratur, men 
aldri med en plan om å jobbe med noe 
innenfor sjakk.

– Det var kun av interesse. Jeg har 
alltid hatt lyst til å arbeide med noe innen-
for journalistikk. Litteratur er bare en av 
mine lidenskaper.

Han ramser opp musikk, alt fra klas-
sisk til hip-hop, kunst, spesielt malerier, 
og heller ikke overraskende en interesse 
som er særlig knyttet til yrket hans:

- Jeg samler på gammel sjakklittera-
tur. Det er fascinerende å gå tilbake i 

gamle dager og se de første forfatternes 
oppfatninger av spillet, lære om store 
spillere, viktige turneringer og lese de 
mange historiene derfra.

spiller kuN med CarlseN
Selv om den travle sjakkommentatoren 
nesten aldri spiller sjakk lenger selv hen-
der det at han tar et slag eller to under 
hans mange arbeidsreiser til forskjellige 
turneringer.

- Jeg liker å spøke med at den eneste 
jeg spiller sjakk med er Carlsen, sier Ten 
Geuzendam med et smil, og legger til:

- Og det er faktisk sant! Fordi en av de 
veldig få jeg fremdeles spiller med er 
Henrik, Magnus sin far.

forskjellige spillesTiler
Det er ikke enkelt for Ten Geuzendam å 
velge ut én favorittspiller ettersom det er 

så mange gode spillere. I tillegg er det og 
så mange forskjellige stiler man kan spille 
med.

- Du kan spille defensivt og du kan 
spille offensivt. En stor del av min jour-
nalistiske karriere falt sammen med kar-
rieren til Garry Kasparov. Jeg syntes alltid 
at hans spillemåte var veldig spennende 
og dynamisk. En som alltid pusha gren-
sene for hva han kunne gjøre i spillet, sier 
Ten Geuzendam, og fortsetter:

- Da jeg starta å spille som liten, var 
Bobbie Fischer fremdeles en helt. Måten 
denne amerikanske guttungen steg til 
topps, og danka ut alle sovjeterne en etter 
en helt til han vant.

ikke bare for sjakkspillere
Ten Geuzendam har jobba under Norway 
Chess turneringen både i 2013 og i 2014. 
I 2013 kommenterte han til den interna-

sjonale sendingen sammen med Simen 
Agdestein og i 2014 med den engelske 
stormesteren Nigel Short. Han skal også 
kommentere under årets Norway Chess.

Hva syns du om å jobbe som kommen-
tator under Norway Chess?

- Jeg elsker det! Det jeg liker med 
Norway Chess er at den er rettet mot et 
bredt publikum og ikke bare mot de dyk-
tigste sjakkspillerne. Noe av filosofien 
bak turneringen er å involvere hele 
Stavangerregionen, sier Ten Geuzendam.

Han ble svært fascinert da han oppdaga 
at det var folk som fulgte turneringen som 
kanskje ikke en gang spilte sjakk.

- Men med måten det ble presentert 
for dem, syns de det var spennende.

uNderholdNiNgsgaraNTi
Hva er forventningene dine til Norway 
Chess 2015?

- På en turnering som Norway Chess, 
trenger du ikke ha noen forventninger 
fordi det kommer til å bli bra uansett. Den 
kommer til å dekke et stort felt og det blir 
en flott turnering så det er ingenting å 
bekymre seg over. Det kommer til å bli 
meget underholdende, lover Ten Geuzen-
dam, og fortsetter engasjert:

- Det første spørsmålet er: ”Kommer 
Magnus endelig til å vinne etter to mis-
lykka forsøk, eller kommer noen til å 
stoppe han i å gjøre det?” Så er det rival- 
iseringen mellom Magnus og noen andre 
spillere som har forbedra seg mye de siste 
årene. ”Hva kommer Fabiano Caruana til 
å gjøre? Hva kommer Anish Giri til å 
gjøre?” Det er dette du ser fram til å finne 
ut.

Ten Geuzendam syns det er vanskelig 
å forklare nøyaktig hvor gode disse spil-
lerne er. Han kan bare si at de er ekstremt 
gode.

- Du sitter der og ser på spillet, og det 
er helt stille. Og hvis du kjenner litt bedre 
til spillet, kan du se at brettet brenner. Så 
det er ikke mulig å kjede seg, fordi… Vel, 
det er rett og slett ikke mulig, konkluderer 
han.

- sjakk dreier seg ikke 
bare om å flytte brikkene, 
det er en hel verdenen 
rundt spillet. Det er et 
sosialt fenomen. Hvis 
du bare ser på trekkene 
går du glipp av utrolig 
mye, sier Dirk Jan ten 
Geuzendam.

TeksT lInn slåttedal JaCoBsen 
FoTo dIrk Jan ten GeuzendaM

en sjakkommentator 
utover de middelmådige
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strai.no

Norsk kvalitet 
siden 1929

STRAI KJØKKEN STAVANGER. Torgveien 15 A (vis a vis Kilden). Tlf. 51 53 30 40.
Åpningstider: Hverdager 09-16. Torsdag 09-19. Lørdag 10-14.

 

  

å arne@kaph.no, www.kaph.no 

We are back!  Global Office as - Stokkamyrveien 15 - 4313 Sandnes - 51 90 60 70 - www.globaloffice.no 
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Ventilasjonsrengjøring
FØR

ETTER

Vi rengjør vifter, 
ventiler, kanaler, 
filter - det vil si 
alle deler av et 
ventilasjonsanlegg. 
Rensingen kan ut-
føres på alle typer 
ventilasjonsanlegg.

Rengjøringen av selve kanalen 
utføres maskinelt med 
fleksibel slange og 
roterende kost. Vi kommer 
derfor forbi de fleste svinger 
og innsnevringer.

post@Vvrens.no

51 48 39 35

Rehabilitering
Privatboliger, barnehager, små- og mellomstore bedrifter
Vi utfører rehabilitering av ventilasjonsanlegg, slik som skifte av 
vifter, ventilasjonsaggregater, kjøkkenhetter / ventilatorer, filter, 
rister, kanaler og øvrig tilbehør.

Oppfølgingstjeneste
Vi tilbyr en oppfølgingstjeneste der vi kontakter deg for 
tilbud om ny rengjøring etter faste intervall. Gjennom 
jevnlige rengjøringer kan kvaliteten på ventilasjonsanlegget 
opprettholdes. De fleste anlegg vil trenge rengjøring etter 
3-5 år - intervallet kan imidlertid tilpasses ut i fra det enkelte 
anleggs behov.

Nymontering Privatboliger
Vi tilbyr også nymontering av ventilasjonsanlegg / aggregater.
Kontakt oss for pris på salg og montering
av deler til ditt ventilasjonsanlegg!

l privat-
    boliger

l barne-
    hager

l små- og 
    mellom-
    store  
    bedrifter

Radon
Vi utfører målinger, befaringer og tiltak til private og bedrifter. Vi levererHMS radonrapporter i henhold til offentlige 
krav for arbeidsplasser.

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt 
være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Kontakt oss i dag, og vi hjelper deg mer enn gjerne!
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VITENFABRIKKEN

Hjerneføde
Vitenfabrikken er arena for skoleturneringen under Norway Chess.

H
je
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m
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Line Jin Jørgensen (23) har alltid likt å 
spille spill, og hun har alltid vært et aktivt 
barn. For 15 år siden var familien på bil-
ferie i Tyskland, da de en dag stoppet hos 
en venn av familien. Han introduserte 
henne for sjakk, og hun var så god at han 
ba Lines foreldre sende henne på sjak-
klubb. Ett år senere ble hun Norgesmester 
for første gang, i en alder av åtte år.

- Sjakk er et vanskelig spill, og jeg 
tiltrekkes av ting som er vanskelig, sier 
Jørgensen.

Hun drev aktivt 
med fotball og 
piano i tillegg til 
sjakk, og merket at 
de forskjellige akti-
vitetene påvirket 
hverandre. 

- Da jeg sluttet 
å spille fotball ble 
sjakkspillingen min 
dårligere uten at jeg 
vet hvorfor. Jeg 
følte at sjakk var 
både idret og 
musikk på samme tid, og de tre aktivitet- 
ene kombinert ga meg en bedre følelse og 
intuisjon for spillet, sier Jørgensen.
  
DrøMMEr OM DrøMMEr
Når 23-åringen ikke spiller sjakk studerer 
hun økonomi på BI i Stavanger. Hun har 
alltid vært fascinert av tall, og da hun var 
liten drømte hun om å bli tannlege eller 
jobbe i bank. Bankjobb har hun allerede 
hatt, så da bestemte hun seg for å satse på 
økonomi, mens tannlegedrømmen ble 
lagt på hylla. 

- Akkurat nå har jeg ingen mål og 
drømmer for fremtiden, så jeg får heller 
drømme meg frem til nye drømmer. I 
mellomtiden suger jeg til meg mest mulig 
erfaring, og all erfaring er god erfaring, 
sier Jørgensen.

 Erfaring kommer ofte av å teste ut 
nye ting, noe hun er veldig glad i.

- Jeg elsker å lage mat, men jeg følger 
aldri oppskrifter. Jeg prøver og feiler, og 
forsøker å lage noe nytt hver gang. De 
samme reglene gjelder i livet som på 
kjøkkenet; alt du lærer er bra.

  
Selv om hun ikke har noen konkrete frem-
tidsplaner for øyeblikket har hun likevel 
en drøm om å starte sitt eget konsulent- 
selskap når tiden er inne for det. 

- Jeg håper jeg kan jobbe i en interna-
sjonal bedrift, bo i et ukjent land og lære 
meg et nytt språk. Og i tillegg ha konsu-
lentvirksomheten min ved siden av, som 
hjertebarnet mitt, sier Jørgensen.

 
Bevisst på sjakken
Jørgensen beskriver seg selv som åpen, 
energisk og inkluderende. Det gjelder 

ikke bare når hun spiller sjakk, men også 
i livet generelt. Hun har nå spilt sjakk i 15 
år, og hun har opplevd litt av hvert i løpet 
av et liv som sjakkspiller.

 - Jeg har vært veldig bevisst på dette 
med sjakk i alle år. Når jeg blir kjent med 
nye mennesker venter jeg litt før jeg sier 
at jeg er Norgesmester, fordi jeg vil bli 
kjent med folk på et vanlig grunnlag. Det 
er viktigere med ekte venner enn med 
venner som liker deg fordi du er Norges-

mester, sier hun.
 Da hun var yngre 

fikk hun mange kommen-
tarer på valg av idrett, 
men hun merker at ting 
har forandret seg i løpet 
av de siste årene.

 - Tidligere fikk jeg 
ofte spørsmål om hvorfor 
jeg spiller sjakk, fordi 
folk syntes det var et vel-
dig spesielt og rart spill. 
Men da Magnus Carlsen 
ble verdensmester ble 
plutselig alle interessert i 

sjakk, og alle synes det er kult. Så nå må 
jeg nok begynne å vende meg til at sjakk 
er kult, og kanskje bli flinkere til å snakke 
mer om det, sier Norgesmesteren.
 
VilJEstyrKE OG tÅlMODiGHEt
Familien har alltid vært støttende. De har 
lagt ting til rette, og satset mye for at hun 
skal gjøre det bra. Da hun var 11 år ble 
hun tatt ut til VM, og hun tror hun vet 
hvorfor hun mestrer spillet så godt. 
- Jeg har god konsentrasjonsevne, og jeg 
er flink til å blokke ut alt annet når jeg 
trenger det. Jeg holder fokus og jobber 
dedikert når det er noe jeg vil oppnå, sier 
Jørgensen.

Hun tror det er de små detaljene som 
skaper det store bildet, og hun vet at du 
alltid må gi alt og trene hardt for å bli god.

 - Jeg tror vi kan lære noe av alt og 
alle, og det spiller ingen rolle om du er 3 
år eller 90 år – det er alltid kjekt å lære 
nye ting. Jeg ser mot både Petter Northug, 
Marit Bjørgen og militæret for å lære om 
vilje, viljestyrke og tålmodighet. Det gjel-
der å ha god selvtillit, men samtidig huske 
at det alltid er noen som kan noe ikke du 
kan, sier hun.

I tillegg til å spille sjakk er hun også sjakk- 
lærer gjennom Norway Chess, og på 
under to år har hun lært over 1500 skole-
barn å spille sjakk. Hun har planlagt og 
gjennomført undervisningsopplegg, hatt 
kontakt med skolene og jobbet som sjakk-
pedagog. Hun håper og brenner for at 
sjakk skal bli en del av skolehverdagen.

 - Gjennom sjakk lærer elevene seg å 
sitte i ro, konsentrere seg og tenke lang-
siktig. I tillegg får de en indre motivasjon 

og mer selvtillit, og jeg vet at mange barn 
og unge er usikre på seg selv. Men det jeg 
synes er viktigst av alt er at de lærer seg 
å ta egne avgjørelser, sier Jørgensen.

MOtiVasJON OG iNspirasJON
23-åringen forteller at lærerne har blitt 
imponert på alle skolene hun har undervist. 
De har blitt imponert over de mindre skole- 
flinke, fordi de har funnet en arena de kan 
prestere på. Dette er også en av grunnene 
til at hun ønsker å drive et konsulentfirma.

 - Jeg har veldig lyst å holde foredrag 
og lære barn, studenter og eldre om sjakk. 
Jeg vil bruke sjakk som et verktøy i livet. 
På grunn av sjakken kan jeg lage strate-
gier til hvordan du skal forberede deg til 
et vanlig styremøte. Dette hadde vært gøy 
å bruke det jeg kan til å jobbe med 
coaching, som en slags mental trener. Det 
hadde også vært veldig kjekt å holde mot-
ivasjons- og inspirasjonsforedrag, sier 
Jørgensen.

 Selv har hun gjennomført Erik Ber-
trand Larsens ”helvetesuke” to ganger, 
noe som hjalp henne veldig.

 - Det var veldig kjekt, men jeg var 
fryktelig egoistisk da jeg holdt på. Det 
var kun meg selv i fokus, og jeg trente 
sjakk mellom 7 og 8 timer hver dag i 
tillegg til fysisk trening. Det var hardt, 
men det hjalp meg å komme i rett 
modus.

Dersom Jørgensen ikke hadde begynt 
med sjakk i Tyskland for 15 år siden, 
hadde hun nok konkurrert på en annen 
måte – sannsynligvis piano, selv om hun 
er flinkere på gitar. Hun lever etter regelen 
om at det alltid er noe å lære, og at det er 
noe å lære hver dag.

- Jeg har byttet ut ordet ”motivasjon” 
med ”inspirasjon”, fordi inspirasjon er et 
større ord. Når du er motivert skal du nå 
et mål, mens når du er inspirert følger du 
noe som trigger deg enda mer, sier  
Jørgensen.

line Jin Jørgensens sjakkarriere startet ved 
hjelp av en familievenn i tyskland for 15 år siden. 
Nå har hun lært mye av sjakken, og tar med seg 
den lærdommen hvor enn hun går i livet. 

TeksT tone oskarsen  FoTo lIne JIn JørGensen

drømmer om drømmer

“Gjennom sjakk lærer 
elevene seg å sitte i 
ro, konsentrere seg 
og tenke langsiktig. 

i tillegg får de en 
indre motivasjon og 

mer selvtillit.

Visste du at...
«sjakktyrkeren» var det som ble hevdet å være tidenes 

første sjakkcomputer, den ble lagd på slutten av 1700-tal-
let. problemet var bare at det var et menneske som satt 
inni den og gjorde trekkene. det ble avslørt, men først 

etter at den slo, blant andre, napoleon Bonaparte.

Line Jin klar for et parti sjakk.
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Nå kan du spare hver 
gang du bruker kortet
Kom i gang med mikrosparing på sr-bank.no

Kommer:
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EN STOR TAKK TIL VÅRE  
SAMARBEIDSPARTNERE! 

Coop Gjestdal AS

Brødrene 
MEDALEN as
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KJEll MaDlaND er daglig leder i Midt-
fjell utviklingsselskap samt prosjekt- 
leder for Gjesdal kommune. Han har  
foruten mange år i næringslivet 10 år 
bak seg som daglig leder i Bryne FK, 
dette inkludert 4 år i Tippeligaen. Ansvar 
for arrangement og mediehåndtering 
var blant oppgavene som inngikk i 
stillingen. Han har fulgt sjakkmiljøet 
gjennom sønnen Kristoffer som har 
oppnådd gode resultater i Norge og i 
Norden. Kjell er leder for styret og er 
initiativ taker til hele prosjektet. 

JøraN auliN JaNssON er mangeårig 
eier og leder av Jansson & Bjelke, en  
bedrift innen papirbransjen. Han har 
innen sjakken stor internasjonal inn-
flytelse gjennom verv i både Europeisk 
sjakkforbund og Verdens-sjakkforbund- 
et. Han er president i Norges sjakk-
forbund og har vært sterkt delaktig i å 
arrangere sjakkolympiaden i Tromsø i 
2014. Jøran er arrangementsleder på 
det sjakkfaglige i Norway Chess.

FrODE søMME er eier og leder av  
Global Office, en bedrift innen IT-bran-
sjen. Han har mange års erfaring innen 
IT-faget. Han har stor teknisk kompe-
tanse og leder det som er av forberedelse 
til live-sendingene i Norway Chess.  
Frode er teknisk ansvarlig i Norway 
Chess. 

bENEDiCtE wEstrE sKOG er en sosial  
entreprenør som holder en MSc grad 
i International Development. Hun har 
studert i en rekke land og har erfaring 
fra prosjektarbeid fra ulike organisa- 
sjoner som Amnesty International, 
Røde Kors og Plan. Hun har et stort 
engasjement i humanitært arbeid og 
bærekraftig utvikling. Benedicte jobber 
spesielt med marked og kommunika-
sjon i Norway Chess. 

HEiDi JEaNEttE NyGÅrD er salgssjef 
i Scandic Hotels region Sør-Vest. Hun 
har tidligere vært kommersiell leder av 
Region Stavanger. Hun har også bak-
grunn fra høyt nivå i sprangridning og 
har vært mye innen idrett forøvrig. Hun 
har hatt styreverv innen idrett, blant 
annet i Rogaland Idrettskrets. 

FrODE FJElDsbø er ordfører i Gjesdal 
kommune og representerer Arbeider-
partiet. Han er utdannet sosialantro- 
polog og har interkulturell kommunika- 
sjon som en viktig faglig interesse. Han 
har lang ledererfaring fra skoleverket, 
både videregående skole og høgskole, 
og bred erfaring fra ulike organisasjo-
ner og lag. Han ledet i mange år Ålgård 
fotballklubb. 

styrEt i NOrway CHEss

Norway Chess formidler: 

INTELLEKTUELL 
KAPASITET

NØYAKTIGHET VERDENSKLASSE

SPISS
KOMPETANSE

SOSIAL 
KUNNSKAP

TOPP PRESEN
TASJONER

SAMFUNNS
ENGASJEMENT

NYTENKENDE
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Kanskje du har tenkt tanken. At firmaet ditt allerede har hatt fest på paradisøya, 
og at det er viktig med fornyelse med tanke på neste firmafest. 

Flor & Fjære representerer akkurat den fornyelsen! De siste fem årene har vi doblet antall hager fra  
fem til ti – og dere vil finne ro, inspirasjon og kunnskap på vandring i vår 50 mål fargerike oase. I år feirer vi 
20-årsjubileum, og vi lover smaker og opplevelser som gir deg og dine kollegaer høyere puls og lavere skuldre.

Kontakt oss så hjelper vi deg med å planlegge og gjennomføre firmafesten din. Vi kan hjelpe til 
med alt fra apéritif i en av hagene – til møtefasiliteter og booking av artister.

Send en forespørsel til oss på booking@florogfjare.no eller ring 51 11 00 00 En smak av paradis

FIRMAFEST PÅ FLOR & FJÆRE:

STANDARDPAKKEN VÅR
FOR FIRMAFESTER 

BÅTTUR (T/R FRA VÅGEN I STAVANGER)

OMVISNING I DE UTROLIGE HAGENE

STOR BUFFET MED EKSOTISKE SMAKER 

DESSERT OG KAFFE

Vin og annen drikke kommer i tillegg. 
Prisen gjelder per person i grupper 

med 25-300 personer

1090,-

Been there, 
done that – sier du..?

HEY-HO LET’S GO


