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et som ved forrige arrangement var 
«nybrottsarbeid» og mange vyer, 
er nå over i en ny spennende fase. 
Siden sist har Magnus Carlsen blitt 

verdensmester og satt en hel nasjon på hodet. 
Sjakkinteressen, og kanskje aller mest Carlsen- 
interessen nådde høyder ingen ante kunne 
være mulig. I ettertid har mange begynt å spille 
sjakk, og det har blitt «kult» å være litt nerd.

Sjakk er bra for barn, for unge, for voksne 
og eldre. Det skjerper konsentrasjon og kan 
bidra til økt læring, derfor er det så viktig med 
sjakk i skolen. Historiene fra fjorårets skole- 
sjakkopplæring i regi av Norway Chess er 
mange og svært positive. Derfor er satsingen 
i skoleopplæring og skolesjakkturnering trap-
pet ytterligere opp i år. Over 30 skoler og i alt 
rundt 1300 skolebarn har fått sjakkinnføring. 
Dette har våre sponsorer, kommuner og fylket 
satt pris på, og vi jobber videre med å utvikle 
dette enda mer.

Vi ønsker å befeste No Logo Norway Chess 
som en av de desidert sterkeste årlige turnerin-
gene på verdensbasis. Deltakerlista er vi veldig 
stolte av, den inneholder den absolutte verdens- 
eliten. Det er sannsynlig at årets superturn-
ering vil bli en de tre sterkeste turneringer i 
verden noensinne, og målet videre er å holde 
det nivået. Kanskje klarer vi å bli den aller 
sterkeste allerede i år.

Oppmerksomheten fra media i inn og ut-
land var ved fjorårets turnering meget stor. 
Det er likevel betydelig økning på interessen 
for årets turnering. Aftenbladet, VG og TV2 
skal alle sende live det som skjer, så vi snakker 
om nesten 2 uker med 5-7 timer live-sendinger 
daglig fra regionen vår, i de største medier i 
Norge. Verdiene av en slik oppmerksomhet 
til regionen er enorm, og det er det vi håper 
vi kan utnytte og skape videre på. Internas-
jonalt rettes også øynene mot Norge og No 
Logo Norway Chess, og det ventes at mange  
millioner følger med daglig.

Vi er stolte av den innsatsen mange frivil-
lige er med og legger ned, av de kronene kom-
muner, stiftelser, fylket og sponsorene bidrar 
med. Det ville ikke vært mulig uten, og alle de 
som bidrar kan være stolte over å være med å 
skape dette. Styret er takknemlige for innsat-
sen for pengene og for den tilliten vi har fått.

Fremover håper vi at dette arrangementet 
blir enda større, enda bedre og gir betydelig 
tilbake til regionen. Nytt av året er Norway 
Summit, dette er et næringstreff vi samar-
beider med Næringsforeningen i Stavanger-
regionen og Conventor om. Her kan de som 
ønsker det, melde seg på og høre store navn 
som Henrik Carlsen (Magnus Carlsens far) og 
Garry Kasparov.

I år som i fjor er det et regionsarrangement 
som sprer seg over flere kommuner og spille- 
steder. Vi håper dette gir en ekstra dimensjon, 

og at folk møter opp og ser på når kjendiser, 
skolebarn og superstjerner møtes i de ulike  
arrangement No Logo Norway Chess har. 

Russeren Sergej Karjakin vant i fjor.  

Kanskje blir det en nordmann som klarer det i 
år. Å vinne No Logo Norway Chess!

 Vel møtt!
 Kjell Madland

Endelig er det tid for en ny runde av No Logo Norway Chess. 2013-utgaven ble en stor suksess 
med enorm oppmerksomhet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ansvarlig 
utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole SIvertsen
Webside: norwaychess.no
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder 
 på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout:  Lokomotiv Media/
 Kai Hansen Trykkeri
Trykkeri:  Dalane Trykk Den gode trykkeopplevelsen

Stavanger
Kontorveien 12 - 4033 Stavanger
Tlf: +47 51 90 66 00 - Faks: + 47 51 90 66 35

Kristiansand
Rigetjønnveien 3 - Postboks 146 - 4662 Kristiansand
Tlf: +47 38 00 30 50 - Faks: +47 38 01 43 42 www.kai-hansen.no

Kan du tenke det,
kan vi trykke det

Sjakkinteressen mot nye høyder

D

Kjell Madland følger partiene 
fra tilskuerbenkene på Flor 
& Fjære under runde syv av 
Norway Chess 2013. 
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Dato Aktivitet Lokale Tidspunkt

07.05.2013 Blitz Universitetet i Stavanger 17:00 – 19:00

08.05.2013 Runde 1 Hotel Residence, Sandnes 15:00 – 23:00

09.05.2013 Runde 2 Hotel Residence, Sandnes 15:00 – 23:00

10.05.2013 Runde 3 Hotel Residence, Sandnes 15:00 – 23:00

11.05.2013 Skole-turnering Kongeparken, Ålgård

12.05.2013 Runde 4 Aarbakke AS, Bryne 15:00 – 23:00

13.05.2013 Runde 5 Hotel Residence, Sandnes 15:00 – 23:00

14.05.2013 Runde 6 Hotel Residence, Sandnes 15:00 – 23:00

15.05.2013 Runde 7 Flor & Fjære, Sør Hidle 15:00 – 23:00

16.05.2013 Fridag

17.05.2013 Runde 8 Hotel Residence, Sandnes 15:00 – 23:00

18.05.2013 Runde 9 Stavanger Konserthus, Stavanger 12:00 – 19:00

Sluttidspunktet hver dag vil variere etter hvor lenge spillet pågår.

Program

Stavanger Konserthus, Stavanger

Kongeparken, Ålgård

Flor & Fjære, Sør-Hidle

Hotel Residence, Sandnes

Aarbakke AS, Bryne

Universitetet i Stavanger

Billetter til Norway Chess 2013
Voksen 170,-
Barn/Student 90,-
Voksen, runde 9 – inkludert kjendisturnering 275,-
Barn/Student, runde 9 – inkludert kjendisturnering 145,-
Hele turneringen (unntatt runde 7), voksen 835,-
Hele turneringen (unntatt runde 7), barn/student 425,-
Alle priser er inkl. gebyr fra billettportalen.

Kjøp billetter på billettportalen.no – Billetter kan også kjøpes i døren.

Kjendisturnering 18. mai
Kjøper du billetter til runde 9 
i Konserthuset, får du også 
med deg vår kjendisturnering 
hvor vi har deltakere som 
Alex Rosén, Thorir Hergeirsson, 
Per Inge Torkelsen, Eirin Sund, 
Trine Rein, Lars Monsen med flere!

Foto: Jiri H
avran/Stavanger konserthus

Spillesteder

Billetter til No Logo Norway Chess 2014
 
Voksen 240,-
Barn/Student 130,-
Hele turneringen (runde 1-9), voksen 1140,-
Hele turneringen (runde 1-9), barn/student 580,-
Alle priser er inkl. gebyr fra billettportalen.

Kjøp billetter på billettportalen.no – Billetter kan også kjøpes i døren.

 Dato Arrangement Spillested  Tid
 02. juni Blitz Flor & Fjære (lukket arr.) 17:00
 03. juni Runde 1 Hotel Scandic Stavanger Forus 15:30
 04. juni Runde 2 Hotel Scandic Stavanger Forus 15:30
 05. juni Runde 3 Hotel Scandic Stavanger Forus 15:30
 06. juni Skoleturnering Vitenfabrikken, Sandnes 12:00
   Fridag i superturneringen
 07. juni Runde 4 Vågen VGS, Sandnes 15:30
 08. juni Runde 5 Hotel Scandic Stavanger Forus 15:30
 09. juni Runde 6 Aarbakke fabrikkhall, Bryne 15:30
 10. juni Runde 7 Hotel Scandic Stavanger Forus 15:30
 11. juni Kjendisturnering Hall Toll, Stavanger 15:30
   Fridag i superturneringen
 12. juni Runde 8 Hotel Scandic Stavanger Forus 15:30
 13. juni Runde 9 Hotel Scandic Stavanger Forus 14:30

2. - 13. juni 2014

Flor & Fjære, sør-hidle hotel scandic, Forus Vitenfabrikken, sandnes
(skoleturnering) Vågen VGs, sandnes Aarbakke As, Bryne hall Toll, stavanger

(kjendisturnering)
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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RYFYLKE ER ET SJAKKTREKK.

KJØP FØR RYFAST, FØR ALLE DE ANDRE KOMMER.

LEiLighETER, KONgSTEiNSvEgEN På TAu
68 m2  |  Pris fra 2 450 000  |  Innflytting høsten 2014
Bygges nå. NB: Kun 1 bolig igjen!

MELD DiN iNTERESSE! Kontakt Jadarhus Ryfylke ved Tore Bakken på 

982 35 840 | toreb@jadarhus.no eller Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke  

ved Marianne Torbjørnsen på 452 01 522 | marianne@aktiv.no 

www.jadarhus.no

DRONNiNgER, KONgER, LØPERE Og BØNDER: ALLE TRivES På STRANDALANDET. KORT vEi TiL SNØEN, ENDA KORTERE  
TiL SJØEN. BRA FOR DE SMå, FiNT FOR DE STØRRE. vi hAR hJEM TiL DEg: SKAL DET vÆRE ENEBOLig, REKKEhuS, 
 TOMANNSBOLig ELLER LEiLighET? FELLES FOR DEM ALLE ER AT Du FåR MYE FOR PENgENE. Og KORT vEi TiL ALT  
DET ER KJEKT å hA KORT vEi TiL, SåNT SOM SKOLE, BARNEhAgE, BuTiKK Og iDRETTSANLEgg. 

ENEBOLigER, FuRuRiNgEN På TAu
128 m2  |  Pris fra 4 090 000  |  Innflytting 2014/2015
Byggingen er i gang. 

TOMANNSBOLigER, TAuMARKA
138 m2  |  Priser 3 090 000  |  Innflytting høsten 2014
Bygges nå. NB: Kun 1 bolig igjen!

LEiLighETER, ØvRE FJELDE På JØRPELAND
68 m2  |  Priser 1 990 000 – 2 345 000  |  Innflytting høsten 2014
Bygges nå. Første byggetrinn utsolgt. Kun 2 igjen!

REKKEhuS, SKARBEKKEN På JØRPELAND 
99 m2/109 m2  |  Pris fra 2 790 000 (klar for egeninnsats). Mulighet for Husbankfinansiering: Bo med renteutgifter under 4 300 per måned første fem år. Utsikten – ser den grei ut?
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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 og Lyse. Vi er stolte hovedsponsorer av Norway Chess som 

avholdes i Stavanger-regionen 2.-13. juni. Vi gleder oss enormt til turneringen. Følg oss allerede nå 

på våre Facebook-sider og la deg engasjere!

Vi heier Magnus frem i Norway Chess!

NO LOGO NOrwAy chess   2. – 13. juni 2014
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
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– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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En sjakkdommer skal selvfølgelig kjenne  
reglene, som Lahlum selv karakteriserer 
som tildels avanserte. Selve spillereglene er 
relativt enkle. Det er for eksempel ikke ved 
spørsmål om hvordan hesten har lov til å flyt-
te at det oppstår uenigheter. FIDEs regelverk  
innebærer regler for ulike type turneringer, 
og et hardt innarbeidet forsøk på å dekke de 
tvister som kan oppstå mellom to sjakkspill-
ere. 

NyE utfoRdRiNgER
Lahlum dømte sin første turnering som 
19-åring under Det Åpne Junior-NM, mens 
han selv fremdeles kvalifiserte til juniorspiller 
selv. Siden den gang har han dømt flere store 
nasjonale og internasjonale turneringer. Han 
oppsummerer kort hva dommerens viktigste 
oppgaver er.

– Det er jo først og fremst å se til at reglene 
følges, at turneringen forløper på en god måte, 
og at partiene får det utfallet de skal i følge  
reglene. Det er altså mange ulike typer  
oppgaver og nye utfordringer. Videre er det 
også viktig å sikre spillerne fra forstyrrelser.

Han presiserer også at oppgavene har  
endret seg noe den siste tiden.

– Teknologien har utviklet seg. Blant annet 
har computerjuks blitt mer avansert enn tidlig-
ere. Da jeg begynte som sjakkdommer, var det 
for eksempel ingen som hadde mobiltelefoner.

Å bruke mobilen til juks, er ikke det eneste 
som er straffbart. I 2005 innførte FIDE en 
regel om at dersom mobilen ringer under et 

parti, er partiet tapt. Alle spillere blir derfor 
bedt om å skru av telefonen ved rundestart. 
Tilskuere som skaper støy, kan bli bedt om å 
forlate lokalet. Lahlum mener at det er svært 
viktig å hindre at spillerne blir forstyrret.

– Det er altså mange ulike typer oppgaver 
og nye utfordringer, legger han til.

Rødt koRt
Hans Olav forteller at som dommer kan man 
gi ulike straffereaksjoner, i aller verste fall 
dømme til tap. Her trekker han frem nettopp 
computerjuks som eksempel på et tilfelle 

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

Når en sjakkspiller ber 
motstanderen om å 
«flytte hånda di, ellers 
kverker jeg deg», står 
det ikke spesifikt i 
regelverket hvordan 
dommeren skal hånd-
tere situasjonen. Hans 
olav Lahlum mener at 
for å bli en god sjakk- 
dommer, er skjønn og 
sosial forståelse minst 
like viktig som å ha 
pugget regelverket.

TeKST MARen STAngeLAnD  

Sjakk matt –  rødt  kort!

Visste du at...
Det er flere måter å spille et sjakkparti på enn 

det er elektroner i universet.
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En sjakkdommer skal selvfølgelig kjenne reglene, som Hans Olav Lahlum karakteriserer som til dels avanserte. Men selve spillereglene er relativt enkle. Foto: Helge Mikalsen/VG

hvor man udiskutabelt hadde stanset spillet. 
Videre er det vanlig å gi advarsler, og selv 
om dette ikke er et fenomen de fleste kjen-
ner først og fremst fra sjakken, har Hans 
Olav ved flere tilfeller gitt både rødt og gult 
kort.

– Dette kan være særlig praktisk i lyn-
sjakk, men vanligivis bruker man bare muntlig  
advarsel. Dommeren har også mulighet til å 
justere betenkningstiden, gjerne om den ene 
spilleren har opptrådt forstyrrende.

Hans Olav peker ut lynsjakk som noe av 
det mest krevende å bedømme. Her er det ofte 
mange partier i samme lokale på en gang, og 
det spilles fort.

– Her må man følge med på flere partier, 
hvor det spilles veldig raskt i flere av dem 
samtidig. Ofte er det her man får høyspente 
situasjoner, krangler og forstyrrelser. Forstyr- 

relse i lynsjakk kan for eksempel være at den 
ene slår veldig hardt på klokka. Likevel er det 
mindre alvorlig å motta en straff i lynsjakk, 
hvor man gjerne har spilt fire minutter, sam-
menlignet med et langparti som kan ha vart 
opptil flere timer.

«Nå kommER jEg og dREpER dEg!»
Hans Olav tror ikke det forekommer mye juks 
i Norge. Samtidig mener han at det er lurt å 
ikke gå rundt med en illusjon om at det ikke 
kan skje. Ofte oppstår det situasjoner som ikke 
kan dømmes like enkelt, som i tilfeller med 
direkte regelbrudd.

– Vi hadde for eksempel en tiåring som spilte 
bonde til g3 i første trekk. Motstanderen lener 
seg da frem og sier: «Haha, nå åpnet du bor-
gen din! Nå kommer jeg og dreper deg!». Dette 
er et eksempel som jeg ville håndtert ganske  

annerledes om det ikke var to tiåringer, men 
to 16-åringer som kjempet i toppen av klasse  
kadett, eller i eliteklassen for den saks skyld.

Lahlum husker også godt et tilfelle fra 
lynsjakkturneringen under Landsturneringen, 
da en 130 kilos bokser var svært misfornøyd 
med at motstanderen holdt hånda på klokka. 
Bokserens umiddelbare reaksjon var «få vekk 
hånda ellers kverker jeg deg». 

– Det er lett forståelig at motstanderen 
ble redd. Han kjente ikke denne bokseren 
som virket både stor og truende, men som 
hadde sagt noe han egentlig ikke mente 
bokstavelig. Dette løste seg greit ved at 
bokseren ba om unnskyldning, og motstan-
deren gikk med på å fortsette. Men det er 
altså mange ulike situasjoner hvor det er 
følelser ute og går. Sjakkmiljøet rommer 
mange ulike mennesketyper, og reglene er  

basert på skjønn. Jeg tror nettopp skjønn er 
det aller viktigste for å bli en god dommer. 
Hans Olav var i fjor en av dommerene  
under Norway Chess 2013. Med solid beman-
ning og profesjonelle deltakere, ble det lite 
problemer å ta tak i for dommercrewet. 

– Dette er i tillegg spillere som er opptatt 
av å opprettholde et godt rykte. Men det 
skal sies at det forekommer konflikter også 
på høyt nivå, og da kan en dommers av-
gjørelse bli kraftig omdiskutert. Spesielt 
når det gjelder lagmatcher som avgjøres 
mellom land... Da kan helvete være løs 
som følge av uenigheter rundt en dommers 
avgjørelse.

Årets No Logo Norway Chess-turnering 
er klassifisert i kategori 21 av FIDE. Bare 
VM-kamper har kategori 22, som er den  
aller høyeste.

Sjakk matt –  rødt  kort!
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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Jeg håper å kunne gjøre det bedre i årˮ
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– Jeg husker at jeg spilte en internasjonal tur-
nering på Gausdal da jeg var 10 år. Jeg tok 
2,5 poeng av 9, og folk sa «ja, det var kan-
skje litt tøff turnering». Selv var jeg kjempe- 
fornøyd for hvert halvpoeng jeg fikk, og  
klaget ikke, forteller han til Norway Chess.

kiLLER
Magnus er svært kjent for sitt nådeløse killer- 
innstinkt. "The Carlsen Effect" har blitt et ut-
trykk som beskriver hvordan han gang på gang 
tryller fram vinnende motiver i situasjoner hvor 
eksperter har satset sjela på remis. På brettet 
utstråler han en selvtillit som få kan matche. 
Men suverenitet kommer ikke av seg selv. 
Verdenseneren forklarer at lenge var det sjel-
dent noe mål å vinne turneringer, fordi han hele 
tiden bevisst oppsøkte tøffere motstand.

–Jeg ville utvikle meg og bli bedre. Men 
det var et punkt hvor jeg kom til at jeg spilte 
mot de beste i verden, så da måtte jeg begynne 
å slå dem. Det var ikke noe høyere nivå å 
komme opp på.

på HjEmmEBaNE
Det er nettopp slik toppmotstand Magnus får 
bryne seg på snart i Stavanger. Norway Chess  
2013 ble i fjor arrangert som Norges første 
superturnering i sjakk. For første gang fikk  
Magnus Carlsen møte flere av sine aller sterk-
este konkurrenter på hjemmebane. Turneringen 
ble en av de sterkeste noensinne, og etter ni 
intense runder endte Magnus som nummer to.

– Jeg håper å kunne gjøre det bedre i år.
– Det er revansj som er i fokus?
– Nja, kanskje ikke så mye revansj. Jeg 

tenker alltid at jeg vil gjøre det bra i de turn-
eringene jeg spiller. Men det er klart det gir litt 
ekstra motivasjon at det er på hjemmebane, og 
at det ikke gikk så bra i fjor.

– Ett år har gått siden sist og mye har 
skjedd i mellomtiden. Hvordan føler du at 
du har vokst som spiller?

– Jeg tror ikke egentlig at jeg er så veldig 
forskjellig som spiller, men jeg er noen erfa-
ringer rikere. Noen ratingpoeng rikere også, 
for så vidt, legger han til.

VERdENSmEStER
I januar 2013 ble nemlig Magnus Carlsen den 
første til å passere Kasparovs legendariske 
rating på 2851. Med skyhøye 2861 entret han 
året med verdens høyeste rating noensinne, en 
rekord bare han selv har greid å overgå. For-
ventningene om en ny verdensmester vokste 
seg sterkere enn noen gang. En knepen seier i 
Kandidatturneringen i London ble den kritiske 
gullbilletten. Endelig skulle han få utfordre 
regjerende verdensmester Anand. Sjakk- 
verden holdt pusten, mens Magnus kjempet 
nådeløst. Plassen som utfordrer hadde han 
vunnet på hengende håret, med to tap på de tre 
siste rundene i London. Men Magnus blir ikke 
dratt ned av slikt, tvert imot: To runder før 
slutt var VM-matchen avgjort: Sjakkverden 
hadde fått en ny verdensmester. 

– Har det blitt vanskelig å sette seg nye 
mål?

– Jeg trenger ikke nye mål. Det er egentlig 
så enkelt. Det har alltid vært nok mål for meg 
å lære, ha det gøy, vinne partiet, vinne neste 
turnering... Det kommer til å fortsette å være 

målet. Før hver turnering vil jeg like gjerne 
vinne. Det første jeg tenkte etter VM-macthen 
var hvor gøy det kom til å bli å spille VM-
match, igjen neste gang.

En annen som tydeligvis har vært moti-
vert for ny VM-match, er Anand. Inderen 
imponerte med et suverent tilbakeslag av 
en seier i årets Kandidatturnering, og har 
dermed kvalifisert seg til å kjempe om tittel-
en på ny. Han og Magnus møtes altså til nytt 
oppgjør i høst.

HaRd koNkuRRaNSE
I første omgang er det imidlertid de andre 
toppspillere Magnus må bekjempe. Selv peker 
han ut Aronian og Kramnik som sine tøffeste 
konkurrenter under No Logo Norway Chess.

– Aronian er den eneste som har kunnet 
matche noen av mine resultater med presta- 
sjonene han hadde i Wijk aan Zee, da han vant 
suverent. Kramnik er en som har slått meg tid-
ligere, og som har en veldig selvtillit og arro-
ganse. Han tror han kan slå alle, litt sånn som 
meg. Hvis man skal bruke fotballterminologi, 
er han god med ballen. Han er god hvis han får 
press fra åpningen og har initativet. Når han 
er under press selv, er han langt i fra like god. 
Aronian er det litt mer trykk i. Han er veldig 
forberedt, og veldig god i åpningen. Rett og 
slett litt bedre i forsvar, han finner mer ressurs-
er i vanskelige stillinger.

– Hvordan vil du karakterisere dine 
egne styrker og svakheter akkurat nå?

– Min sterkeste side er kanskje det jeg 
føler det har vært lenge, nemlig det at jeg har 
en ganske bra psyke. Jeg innretter meg hele 
tiden etter nye situasjoner, og lar ikke hva 
som har skjedd tidligere i partiet eller tur-
neringen påvirke meg i særlig grad. Jeg har 
en bra intuisjon, regner godt - kanskje bedre 
enn mange gir meg kredit for, og det er en 
av grunnene til at jeg gjør veldig lite taktiske 
feil. Men klart det er fortsatt noen ting jeg 
føler jeg ikke forstår, både av posisjonelle 

- jeg trenger 
ikke nye mål
magnus Carlsen har 
oppnådd det meste man 
kan innen sjakkverden. 
Selv sier han at han ikke 
trenger nye mål: målet 
er alltid å vinne. Like-
vel har det vært viktig å 
tape.  

 Magnus Carlsen ble nummer to 
i fjorårets Norway Chess. - Jeg 
håper å kunne gjøre det bedre i 
år, sier han. Foto: Team Carlsen

Magnus Carlsen blir intervjuet etter runde tre av Norway Chess 2013 da han spilte mot Hikaru Nakamura. 
Foto: No Logo Norway Chess

TeKST MARen STAngeLAnD 

>>>

Visste du at...
Sjakk matt kommer fra den persiske frasen «Shah Mat» 

som betyr at kongen er død. 

NO LOGO NOrwAy chess   2. – 13. juni 2014
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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og dynamiske konsepter. Det er også noen 
gjengangere av taktiske temaer som jeg  
undervurderer, spesielt hvis jeg er sliten.

– Så du må fremdeles terpe taktikk- 
oppgaver?

– Ja, absolutt. På alle nivåer blir brikker 
satt i slag. Mattbilder kan dukke opp på helt 
uventede tidspunkt. Det er absolutt veldig 
viktig, men da kanskje mest de korte taktiske 
sekvensene, de på 2-5 trekk. Hvis man regner 
veldig langt, kan det være nyttig noen ganger. 
Men ofte regner man feil og da er det bare 
bortkastet tid. De korte taktiske sekvensene er 
det imidlertid viktig å se fort, og ikke minst å 
regne presist. Det er noe jeg gjør mye av.

myStERiEt magNuS
Hardt arbeid kombinert med dedikasjon og tal-
ent, har uten tvil vært en suksessoppskrift. Men 
disse elementene har han vært langt i fra alene 
om, så hvordan kan det ha seg at det er nettopp 
han som har blitt best? Magnus beskriver det 
som et mysterium, også for ham selv.

– Greier du likevel å peke ut noen 
hendelser eller vendepunkt i sjakkarri-
eren, som du nå i etterkant kan se på som 
blant de viktigste stegene mot der du er 
i dag?

– Det første jeg tenker på er miniputt-NM 
i 2000 hvor jeg vant. Før det var egentlig de 
andre på min alder litt bedre enn meg, og 
jeg husker jeg var veldig nervøs både før og  
under turneringen. Det var veldig gøy å vinne 
til slutt. Mange hadde spilt lenger enn meg, 
men jeg var likevel blitt bedre enn dem. Det 
var stort for meg, mimrer han.

– Også var det jo selvfølgelig Wijk aan 
Zee i 2004, hvor jeg spilte i C-gruppen og 
tok mitt første stormesternapp. Det var da 
jeg ble litt kjent på verdensscenen. Men  
akkurat hva som har vært vendepunktet, er litt  
vanskelig å si.

Visste du at...
Det kortest mulige sjakkpartiet går slik: 1. g4, e6 eller e5 

2. f3 eller f4, Dh4 sjakk matt.

ˮJeg har en bra 
intuisjon, regner godt 
-  kanskje bedre enn 
mange gir meg kredit  

for, og det er en av 
grunnene til at jeg gjør 
veldig lite taktiske feil. 

En supEr  
totalEntrEprEnør

Vi i Jærentreprenør er opptatt av å gjøre det enkelt for våre 
kunder og samarbeidspartnere. Som totalentreprenør tar vi 
ansvar for hele byggeprosjektet fra A til Å. Det er den beste 
garantien for at jobben blir utført med riktig kvalitet, til rett tid 
og til avtalt pris. På www.jerentreprenor.no finner du en rekke 
eksempler på totalentrepriser vi har utført.

Besøksadr: Opstadveien 643 • 4360 Varhaug  
51 79 87 00 • www.jerentreprenor.no

Finner den beste løsningen  
for kunden fra A til Å
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Magnus gjør seg klar til kamp mot Nakamura ved å sette brikkene nøyaktig i senter av hvert felt. Kampen endte med remis. Foto: No Logo Norway Chess
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NORWAY SUMMIT
Garry Kasparov er en av verdens beste 
sjakkspillere, og han er attpåtil kåret til 
verdens smarteste mann. Etter at han 
la opp som sjakkspiller har han forsket 
på strategisk tenkning, utdannelse og 
teknologi. Nå kommer han til Stavanger 
for å snakke til næringslivet om 
kompetanse, utvikling og ledelse.

Norway Summit er en konferanse om 
kunnskap, komptetanse, innovasjon 
og ledelse.

Hvordan skal næringslivet legge til rette 
for kompetanse og utvikling i egen bedrift? 
Du skal også bli inspirert av Klaus Mohn, 
Ylva Lindberg, Tor Arnesen og Henrik 
Carlsen, far til Magnus Carlsen.

For mer informasjon og påmelding:
rosenkilden.no

Hør en av verdens smarteste menn snakke om kompetanse og ledelse
2. juni kl. 10.00, Scandic Stavanger Forus

STAVANGER FORUS STAVANGER CITY
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Verdensmestrer, vidunderbarn 
og  superstjerner

To tidligere verdensmestrer skal utfordre hjemmefavoritt og sjakkens største stjerne Magnus carlsen. 
Vi finner også verdenstoeren og fjorårets vinner på deltakerlisten. Legg til ytterligere fire av verdens 

beste spillere og en norsk sjakklegende, og man skjønner at det er en av historiens sterkeste 
turneringer. her leser du deg opp på det stjernespekkede feltet! 

TeKST MARen STAngeLAnD Og eVen eMBeRLAnD  FOTO neW in cHeSS

Magnus Carlsen har dominert sjakk-
verden siden 2010 med å vinne nesten 
alle turneringer han har deltatt i. I en 
alder av 23 år har han allerede vunnet 
15 superturneringer og oppnådd den 
høyeste ratingen noensinne. 1. april var 
han 69 ratingpoeng foran andremann 
på verdensrankingen. I fjor høst besei-
ret han Vishy Anand i VM-matchen, og 
er dermed den ubestridte verdensmes-

ter. Nå ønsker verdenseneren å gå til 
topps i årets No Logo Norway 
Chess-turnering: "Jeg ble nummer to 
i fjor, og det er jeg ikke fornøyd med. I 
år vil jeg først og fremst spille bra 
sjakk, men jeg håper også at det holder 
til å vinne," sier han til Norway Chess.

30 år gamle Alexander Grischuk har 
vært en av verdens aller beste spillere 
i mer enn ti år. Han har siden 2000 vært 
fast medlem på det russiske lands- 
laget, og bidro til at Russland vant VM 
i lagsjakk i Antalya i 2013. Av individu-
elle prestiasjoner kan han vise til før-
steplass i superturneringen Linares 

International Chess Tournament i 2009, 
samt at han ble verdensmester i lyn-
sjakk i 2006 og 2012. Grischuk er nem-
lig en nådeløs lynsjakkspiller. Vil han 
greie å hevde seg i den sterke lang- 
sjakkturneringen No Logo Norway 
Chess?

Sergey Karjakin ble tidenes yngste 
stormester bare 12 år og syv måned- 
er gammel. 90-modellen har i likhet 
med jevngamle Carlsen, lykkes i å ta 
steget fra vidunderbarn til ver-
denstoppen. I et intervju forteller han 
om da han under sitt første juniorver-
densmesterskap ble spurt av trene-
ren hvilken plasseringen han satset 
på. Karjakin svarte at han selvfølgelig 
ønsket å vinne, men andre og tredje 
plass ville også være bra. Treneren 

hadde sett på ham og sagt: «Hvis du 
er fornøyd med sølv eller bronse kan 
vi bare dra rett hjem.» Ni år gamle 
Karjakin sa seg enig og vant hele 
mesterskapet. «Fra det øyeblikk har 
jeg bare spilt for førsteplass,» fortel-
ler han. Karjakin har siden den gang 
blant annet vunnet prestisjetunge 
Wijk aan Zee (2009), verdensmester-
skapet i hurtigsjakk (2012) og Norway 
Chess 2013! Vil han seire på ny i årets 
turnering?

Levon Aronian er rangert som nummer 
to i verden. Armeneren er én av syv 
spillere som har bikket den gylne 
2800-grensen. Han blir regnet som en 
av Magnus Carlsens aller største kon-
kurrenter. Aronian har vunnet både VM 
i lynsjakk og hurtigsjakk. Carlsen be-
skriver Aronian som en veldig godt for-
beredt spiller som er svært dyktig i åp-
ningsspillet. I tillegg er han god i forsvar, 
og armeneren evner å finne ressurser i 
vanskelige stillinger. Han og Magnus 

har møtt hverandre mer enn 50 ganger 
siden de først møttes i FIDE Verdens-
mesterskapet i Libya 2004. Publikum 
husker kanskje best da Magnus i høst 
avslo Aronians remistilbud i en relativt 
jevn stilling under Sinquefield Cup i 
Saint Louis. Dette på tross av at Magnus 
med remis ville være sikret både  
1. plass og en pengepremie på 400 000. 
Det blir som alltid spennende å følge et 
nytt oppgjør mellom disse to under  
No Logo Norway Chess!

MagnuS CarlSen

nasjonalitet: Norge
Født: 30. november 1990
FiDe-rating pr. mai 2014: 2882
Verdensranking: 1

alexander griSChuk

nasjonalitet: Russland
Født: 31. oktober, 1983
FiDe-rating pr. mai 2014: 2792
Verdensranking: 3

Sergey karjakin

nasjonalitet: Russland
Født: 12. januar 1990
FiDe-rating pr. mai 2014: 2770
Verdensranking: 9

levon aronian

Nasjonalitet: Armenia
Født: 6. oktober 1982
FIDE-rating pr. mai 2014: 2815
Verdensranking: 2
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Fabiano Caruana er en ung sjakkomet 
født i USA. Bare 14 år og 350 dager gam-
mel ble han den yngste stormesteren i 
amerikansk historie.Til sammenligning 
var den avdøde amerikanske legenden 
Bobby Fischer 15 år og 6 måneder da 
han ble stormester. Dette har selvsagt 
skapt store forventninger i hjemlandet, 
men i 2007 bestemte Caruana seg for å 
representere Italia. Samme år vant han 
det italienske mesterskapet for første 

gang. Caruana vant Zürich Chess Chal-
lenge i fjor foran både Anand og Gelfand, 
som begge var verdensmesterfinalister 
året før. 21-åringen klatrer opp mot 
2800-tallet, og mange spår at han kan 
bli en av Magnus Carlsens største utfor-
drere de neste årene. Hvordan går det 
når de to møtes i Stavanger?

Veselin Topalov har vært i verdenstop-
pen i over 20 år. I 2005 ble han verdens-
mester etter en knusende seier i 
VM-turneringen i San Luis, Argentina. 
Han han hadde da dominert sjakk- 
verden som nummer én i noen år, men 
måtte gi opp verdensmestertittelen i en 
kontroversiell kamp mot Kramnik i 
2006. Topalov anklaget russeren for 
ulovlig bruk av datahjelp, og stemnin-
gen mellom disse to sjakkjempene har 

vært anspent siden. Etter tap mot  
Anand i en jevn VM-kamp i 2010, valgte 
Topalov å være mindre aktiv en periode. 
Under FIDE Grand Prix-turneringer i 
2012/13, har bulgareren vist at han 
fortsatt hører til helt i toppen. Topalov 
ble nummer åtte i fjor. Vil hans aggres-
sive spillestil føre ham lenger opp på 
listen i år?

Anish Giri er et nederlandsk vidun-
derbarn som ble stormester da han 
var 14 år. Han er den eneste i årets 
deltakerfelt som har positiv score 
mot Magnus Carlsen. De har spilt fire 
remiser, men Giri har også vunnet ett 
parti. Det gjorde han som 16-åring. 
Som 18-åring vant han sin første  
superturnering i Italia, foran blant 
andre Hikaru Nakamura og Fabiano 

Caruana. 19-åringen har etablert seg 
som førstebordspiller for sjakknasjo-
nen Nederland i lagturneringer. Giri 
er kjent for å være en solid spiller 
som er vanskelig å slå. Han tar sjel-
den store sjanser for å spille for sei-
er, og er en utøver som alltid kommer 
godt forberedt.

Vladimir Kramnik er kanskje aller mest 
kjent for å ha satt ende på Kasparovs 
femten år på sjakktronen, da han i 2000 
vant VM-matchen med to seirer og 
tretten remis. Verdensmestertittelen 
forsvarte han frem til 2007. I 2006 be-
seiret han også regjerende FIDE-ver-
densmester, Veselin Topalov, i en kamp 
som forente de to verdensmestertitle-
ne, etter at Kasparov brøt med FIDE i 

1993. Dermed ble Kramnik den første 
ubestridte verdensmesteren med både 
FIDEs og den klassiske verdensmes-
tertittel. Magnus Carlsen beskriver 
Kramnik som "god med ballen": Best 
når han får press fra åpningen og har 
initativet.

Peter Svidler er russeren som var 
nære å hindre Magnus Carlsens 
VM-kvalifisering i fjor. 37-åringen slo 
nordmannen med de svarte brikkene 
i den siste runden i Kandidatturnerin-
gen. Svidler kan skilte med å ha vun-
net hele sju russiske mesterskap, én 
FIDE World Cup og ikke mindre enn 
fem olympiske gullmedaljer. Svidlers 
første opptreden i Norge var på Sval-

bard der han spilte en sjakkmatch 
mot Magnus Carlsen. Den vant han 
1,5-0,5. Han har også vunnet Aker 
Chess Challenge på Gjøvik i 2009, 
hvor han slo Carlsen i finalen. Peter 
Svidler endte på fjerdeplass i Norway 
Chess i fjor. Blir det pallplass i år?

Ratingen hans var allerede på 80-tal-
let høyere enn 2600, og han er fortsatt 
en av Norges ypperste spillere. Ran-
gert som Norges tredje beste spiller 
vant Agdestein overbevisende mot 
Jon Ludvig Hammer, Norges nest 
beste spiller, i kvalifiseringskampen 
for å få delta i No Logo Norway Chess. 
Som juniorspiller ble han andremann 
i VM i 1986 på Gausdal foran den tid-

ligere verdensmesteren Viswanathan  
Anand. Han har vunnet norgesmes-
terskapet sju ganger. Agdestein er en 
kompromissløs utøver som alltid 
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Fabiano Caruana

nasjonalitet: Italia
Født: 30. juli, 1992
FiDe-rating pr. mai 2014: 2783
Verdensranking: 5

veSelin Topalov

nasjonalitet: Bulgaria
Født: 15. mars 1975
FiDe-rating pr. mai 2014: 2772
Verdensranking: 8

aniSh giri

nasjonalitet: Nederland
Født: 28. juni 1994
FiDe-rating pr. mai 2014: 2746
Verdensranking: 17

vladiMir kraMnik

nasjonalitet: Russland
Født: 25. juni 1975
FiDe-rating pr. mai 2014: 2783
Verdensranking: 6

peTer Svidler

nasjonalitet: Russland
Født: 17. juni 1976
FiDe-rating pr. mai 2014: 2753
Verdensranking: 13

SiMen agdeSTein

nasjonalitet: Norge
Født: 15. mai 1967
FiDe-rating pr. mai 2014: 2625
Verdensranking: 161
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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VITENFABRIKKEN

Hjerneføde
Vitenfabrikken er arena for skoleturneringen under Norway Chess.
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Norema Kjøkkenstudio Stavanger
Forusskogen 1, 4033 Stavanger – Telefon: 61 31 86 00

Nytt kjøkken ? 
velkommen til 

NOREMA!
I VARMEN Bar & Restaurant serverer vi frokost, lunsj og middag i en varm og 
hyggelig atmosfære.

Vi setter lokale råvarer i fokus! Vår slakter, Albert Idsøe, sørger for spennende retter  
fra vår kullfyrte Jospergrill. Se kokkene i aksjon, og nyt et herlig måltid!

VELKOMMEN 
TIL SCANDIC STAVANGER CITY

FOR RESERVASJON 
Web: scandichotels.no/stavangercity
Telefon: 21 61 52 00 
Adresse: Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger

RESERVÉR BORD  I DAG!

NøkkelPersonell AS er et konsulentfirma, etablert i 1996, med virk-
somhet innen rekruttering og utvelgelse av personell til midlertidige og 
faste stillinger. Vårt spesialfelt er innen området økonomi, regnskap 
og lønn. I tillegg har vi personell i personal, innkjøp/logistikk, prosjekt– 
og administrasjonsarbeid. Vi har til sammen mer enn 40 års erfaring 
fra vikarformidling og rekruttering.  
 
For mer info se www.nokkelpersonell.no eller ring 51 84 20 00. 

 

Alt til kontoret!

itkon as - Tlf 469 89 990 - E-mail: post@itkon.no -www.itkon.no 

Itkon AS er en totalleverandør av kontorutstyr i Rogaland.  Vi leverer
 alt innen kontormaskiner, rekvisita, møbler og pro�lering. 

Kai Ove Stokkeland
Tlf 95982716

kai.ove@itkon.no

Ronny R Arntsen
Tlf 98283400

ronny@itkon.no

KONTORMØBLER
KONTORREKVISITA
KOPI/PRINT
PROFILERING

Våre samarbeids partnere:

Trenger du noe nytt til

kontoret, ta kontakt.

Det lønner seg!



NO LOGO NOrway chess

7. - 18. mai 20132

Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.
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nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.
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gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
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her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.
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– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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– Å bli verdensmester er det ultimate i sjakk. 
Jeg tror jeg har potensial til å utfordre Magnus 
Carlsen og bli verdensmester, men det er en 
vanskelig vei fram dit. Jeg må bare fortsette å 

jobbe målbevisst og hardt, sier Caruana til 
Norway Chess.  

21-åringens rating forteller at han er 
verdens femte beste sjakkspiller (april 

2014). Han er bare ti poeng bak Vladimir 
Kramnik på tredjeplass, men 98 poeng bak 
Carlsen. 

ViL pREStERE i SupERtuRNERiNgER
Caruana vil nærmere verdenseneren, men det 
har vist seg krevende. Der Carlsen som 
20-åring fortsatte å akselerere, har Caruana de 
siste to årene hatt en rating like under 2800. 

– For øyeblikket er rating det viktigste 
for meg. Nå som jeg er verdens femte beste, 
kan jeg velge hvilke av de største turnerin-
gene jeg vil delta i. Det er i de aller største 
turneringene jeg ønsker å vise min beste 
side, og da må jeg ha en høy rating for å 
fortjene og delta. 

No Logo Norway Chess er en sånn turne-
ring. Foruten Simen Agdestein er samtlige 
deltakere blant verdens 17 beste spillere  
(pr. mai 2014)   Det er på sånne scener 
 Caruana ønsker å skinne. 

– Norway Chess er et høydepunkt i 2014. 
Det blir en av de sterkeste turneringene jeg 
noen gang har spilt, og det hadde vært godt å 
få vise mitt beste. 

- Hvor høyt henger en seier? 
– Det ville vært utrolig å ende foran alle 

de andre stjernene og et fantastisk resultat. 
Det blir ikke lett, men selvsagt skal jeg prøve, 

smiler den beskjedne amerikanskfødte italie-
neren.

fRa moBiLSpiLL tiL StoRmEStER
Det var i USA sjakkeventyret Caruana startet. 
Tilfeldigheter gjorde at han hadde et sjakkspill 
på mobilen. Etter hvert ble mobilspillet altopp-
slukende, og som 12-åring bestemte han seg 
for å satse på sjakk. 

Det førte familien ut på reise i Europa. 
Først til Madrid da Caruana var 12 år. Deretter 
til Budapest tre år senere. Alt for å legge til 
rette for at Caruana skulle bli best mulig i 
sjakk. 

Det var mens han bodde i Madrid han 
ble stormester i sjakk. Av de som er foran 
Caruana på verdensrankingen, er det kun 

fabiano Caruana er den eneste av verdens 15 beste spillere som er yngre 
enn den norske verdensmesteren. derfor tror både 21-åringen og treneren 
at Caruana har det som skal til for å utfordre magnus Carlsen.

– tror jeg kan bli verdensmester

TeKST Og FOTO eVen eMBeRLAnD

Fabiano Caruana:

Vladimir Chuchelov tror det bare er et tidsspørsmål før Caruana utfordrer Carlsen om VM-tittelen. 

I innbyrdes oppgjør har Carlsen et ørlite overtak på Caruana. Tidligere i år vant han for tredje gang i langsjakk mot italieneren. Caruana har slått Carlsen to ganger. 
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Carlsen som var yngre da han ble stor- 
mester. 

– Jeg ble overbevist om at jeg ville bli en 
profesjonell sjakkspiller da jeg ble stormester. 
Framskrittene jeg gjorde da, førte til at jeg ble 
enda mer motivert og inspirert av sjakk. Det 
var ingen vei tilbake. 

– Et ENoRmt taLENt
Italieneren har siden han bestemte seg for å 
satse på sjakk, alltid hatt en trener. Siden 2010 
har Caruana hatt den belgiske stormesteren 
Vladimir Chuchelov som trener. Men det tok 
tid for Caruana å overbevise 44-åringen om å 
bli hans trener. 

– Han maste så mye om at jeg skulle trene 

ham. Til slutt måtte jeg gi opp og si ja, gliser 
Chuchelov til Norway Chess. 

Belgieren er en respektert sjakktrener som 
har hatt ansvaret for flere toppspillere. Dette 
året er Caruana den som er høyest rangert av 
dem. 

– Hans største styrke er å regne varianter. 
I tillegg er han, som alle andre toppspillere, 
god til bare å holde partiene i gang slik at han 
beholder muligheten til å vinne til slutt. Sist, 
men ikke minst, synes jeg at han er sterk psy-
kisk. Han takler å tape på en bra måte og slår 
ofte raskt tilbake. Det er en god egenskap i 
toppsjakk, for når noen taper et parti i ei stor-
turnering, forsøker alltid neste motstander å 
sette ekstra press på dem for å utnytte at de 

kan være i ubalanse mentalt, beskriver  
Chuchelov.   

Caruanas voldsomme framgang i ungdoms-
årene blir sett på som et resultat av seriøs og hard 
trening. Italieneren ser også på seg selv som en 
hardtarbeidende spiller. Likevel er det nettopp 
treningen Chuchelov peker på når han forteller 
om forbedringspotensialet til eleven sin. 

– Etter å ha jobbet med ham i flere år, kan 
jeg si at han definitivt har et større talent enn 
arbeidsvilje. Talentet hans er enormt, men jeg 
må gjøre ham til en hardtarbeidende spiller. Da 
blir han komplett, smiler Chuchelov.  

2800 ER Et dELmåL
Belgieren tror Caruana er klar for å ta det  

neste steget som sjakkspiller og få en rating 
over 2800. Før No Logo Norway Chess er det 
bare Levon Aronian (2815, mai) og Carlsen  
(2882, mai) som har mer enn 2800. 

– For øyeblikket dominerer Carlsen 
sjakkverdenen. Men Caruana er ekstremt 
motivert og jobber mer enn noen gang for 
å forbedre spillet sitt. Det gjør meg sikker 
på at han en dag kommer til å være på nivå 
med verdensmesteren og spille om VM- 
tittelen. 

Første skritt på veien mot å spille om 
verdensmestertittelen er å overbevise i No 
Logo Norway Chess. I fjor hindret Sergey 
Karjakin hjemmeseier for Carlsen. I år kan det 
være Caruanas tur. 

Fabiano Caruana vil utfordre Magnus Carlsen i årene som kommer. 

NO LOGO NOrwAy chess   2. – 13. juni 2014
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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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, mens vi har eneboliger på Gilja. Samtlige boliger kan du lese mer om på jadarhus.no

JADARHUS SKAL BYGGE 16 LEILIGHETER PÅ SOLFYLTE SOLBAKKANE. SAMTLIGE HAR EGEN UTEPLASS OG FINE LYS-
FORHOLD. HVER ENHET HAR EN PRAKTISK BOD I  LEILIGHETEN, OG FÅR EGEN PARKERINGSPLASS I KJELLEREN. 
LEILIGHETENE LEVERES NØKKELFERDIGE, FIKS FERDIGE FOR INNFLYTTING. 

FAMILIEVENNLIGE ENEBOLIGER, K10
159 m2  |  Pris fra 4 590 000
Soverom 3(4), dobbel carport

FEM RIMELIGE REKKEHUS, K12/13
97/103/118/130 m2 | Pris fra 3 250 000
Inn� ytting våren 2015

FLOTTE OG RIMELIGE LEILIGHETER

GODE ROMLØSNINGER. PARKERING I KJELLEREN

ENEBOLIGER I KJEDE PÅ GILJA
114/114/120/127 m2 | Pris fra 2 890 000
Inn� ytting sommeren 2015

NØKKELFERDIGE LEILIGHETER, 
BLOKK A – FELT C2  

Leiligheter 50 m2 
1 soverom  |  Pris fra 2 290 000
Leiligheter  74/75 m2  
2 soverom  |  Pris fra 3 390 000
Leiligheter 97 m2 
3 soverom  |   Pris fra 3 990 000

Søkt om Husbank� nansiering

Meld din interesse! 

Kontakt Jadarhus Gjesdal ved Bente E. Hetland på 905 99 892 

eller Unni Oftedal på 400 73 450.

www.jadarhus.no
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Meld din interesse! 

Kontakt Jadarhus Gjesdal ved Unni Oftedal på 400 73 450 

eller Bente E. Hetland på 905 99 892. 

www.jadarhus.no

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, mens vi har eneboliger på Gilja. Samtlige boliger kan du lese mer om på jadarhus.no

VI HAR FLERE FINFINE REKKEHUS FOR SALG PÅ HERLIGE SOLBAKKANE. REKKEHUSENE VARIERER I STØRRELSE OG PRIS, 
OG EGNER SEG BÅDE FOR FAMILIER SOM VOKSER OG DERE SOM SKAL KJØPE DERES FØRSTE BOLIG SAMMEN.

NØKKELFERDIGE LEILIGHETER, BLOKK A  
97/103/118/130 m2  |  Pris fra 3 250 000
Søkt om Husbank� nansiering

FAMILIEVENNLIGE ENEBOLIGER, K10
159 m2  |  Pris fra 4 590 000
Soverom 3(4), dobbel carport

RIMELIGE, FUNKSJONELLE REKKEHUS

FOR SMÅ OG STORE FAMILIER

ENEBOLIGER I KJEDE PÅ GILJA
114/114/120/127 m2 | Pris fra 2 890 000
Inn� ytting sommeren 2015

FEM RIMELIGE REKKEHUS, K12/13
97/103/118/130 m2 | Pris fra 3 250 000
Inn� ytting våren 2015
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
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– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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Tandemsjakk: Spillets regler er som i et vanlig parti, men 
her er det to på hvert lag som flytter annenhver gang. Samarbei-
det er begrenset. Det er ikke er lov å snakke sammen og disku-
tere trekkene. Det er ikke lett å lese hverandres tanker, så her 
kan det fort bli krøll i planene!

Hånd & Hjerne: Også her er det to på hvert lag, men 
samarbeidet fungerer litt annerledes. Her skal nemlig den ene 
spilleren si hvilken type brikke som skal flyttes, men kan verken 
angi hvor den skal flytte eller hvilken spesifikke. Sier han for 
eksempel “springer”, kan den andre spilleren velge hvilken 
springer som skal flyttes, samt hvilket felt den skal flyttes til.

Poisoned Pawn: Spillets regler går som normalt - bortsett 
fra en liten twist. Én bonde hos hver spiller er “forgiftet”. Det 
vil si at om motstanderen tar denne bonden, taper han spillet. 

Hidden Queen: I Hidden Queen er en bonde på hvert lag 
egentlig en hemmelig dronning! Her kan du velge mellom å 
holde en lav profil til det virkelig gjelder, eller gå hardt ut med 
en gang.

må-slå: Målet er å bli kvitt alle brikkene først. I hvert trekk 
hvor det er mulig, er spillerne nødt til å slå en brikke. Her må 
du tenke motsatt av vanlig sjakk: Det lønner seg nemlig å 
sette brikker i slag, helst slik at du selv ikke har noe å slå til-
bake med! Brikkene flyttes som normalt, men se bort fra 
sjakker.

rakeTTsjakk: I rakettsjakk øker antall trekk per tur. Det 
vil si at man i første trekk spiller ett trekk (som normalt), mens 
motstanderen deretter gjør to trekk etter hverandre! Deretter 
flytter du tre, motstanderen fire, og så videre... 

PraTelagsjakk: Pratelagsjakk er akkurat hva det høres 
ut som. Man er flere spillere på lag, og har lov til å prate 
sammen! Det bør være flere brett enn spillere på hvert lag for å 
skape kaos og stor aktivitet!

BaskeTsjakk: Synes du sjakk kan bli litt for stillesittende? 
Med basketsjakk får du garantert opp pulsen. Her er sjakklokke 
essensielt for spillet, og den kan gjerne stilles på 10-15 minutt 
per spiller. Reglene går som normalt på brettet, men når du slår 

en av motstanderens brikke, er du nødt til å kaste den i en kurv/
bøtte eller lignende fra en viss avstand. Dersom du treffer, kan 
du trykke på klokken slik at spillet fortsetter. Dersom du bom-
mer, må du løpe like mange runder som brikken er verdt (f. eks 
dronning = 9 poeng gir 9 runder). I basketsjakk må man altså 
tenke seg om to ganger før man går inn i et avbytte, eller takker 
ja til motstanderens sleipe tårnoffer! 

sjåk: I sjåk (engelsk: bughouse chess) spiller to lag, med 
to spillere på hvert lag, mot hverandre over to brett som står 
ved siden av hverandre. De to som er på lag skal sitte på 
samme side, og spille med motsatt farge. Grunnen til dette 
er nemlig at når spiller A med hvit, slår motstanderens  
sorte brikke, kan han overrekke denne brikken til sin lag-
partner, spiller B. Spiller B kan nå sette inn denne brikken 
i sitt eget spill, så snart det er hans tur - eller spare den til 
senere. Å plassere en ny brikke på brettet tilsvarer ett trekk. 
Målet er å sette sjakk matt, og sjakkmatt på et av brettene 
avslutter begge kampene. Her bør det spilles med klokke 
(anbefalt: 5 minutter). Går tiden ut, er ordinære regler gjel-
dende - altså tap! 

Akkurat når sjakk ble oppfunnet, er ganske uvisst. Det antas å ha oppstått et eller annet 
sted i Asia før år 600, og kom senere til europa via araberne. Dagens spilleregler skal ha 
oppstått i spania på slutten av 1400-tallet, men trodde du det bare fantes én måte å spille 

sjakk på? Da må du sjekke ut disse alternativene! 

Kan du spille Sjåk?

TeKST MARen STAngeLAnD   ILLUSTrASJON MicHeLLe nORDAL SAnTOS
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Vi elsker lekkert boliginteriør. Vi var enige om at vårt 
nye kjøkken skulle utstråle stil og kvalitet, uten å 
virke overdådig. Vi føler at resultatet har blitt en fi n 
balanse mellom avstemt design, smarte detaljer og 
lekre materialer. En favoritt er Sound ID-en, som vi 
fant hos HTH. Med den og et nettbrett eller en smart-
telefon kan vi ha musikk på kjøkkenet når vi lager 
mat og koser oss. Og samtidig kunne vi ikke motstå 
HTHs nye elegante lakkerte Athena front.

Se mer på hth.no

Vårt kjøkken, 
en herlig symfoni

Athena/Koksgrå

Streaming via bluetooth SoundID® NYHET

HTH KJØKKENFORUM
Stavanger • Lagårdsveien 65 • 4010, Stavanger • Tlf.: 51537400
Sandnes • Stokkamyrveien 22 • 4313, Sandnes • Tlf.: 51631300
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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Meld din interesse i dag! 
Kontakt Jadarhus ved Ketil 948 84 005, Mette Lise 932 47 158,  
Arild 913 42 791 eller eiendomsMegler 1 ved Leiv Inge Stokka 952 10 773, 
Olav Kristensen 900 86 442.  post@jadarhus.no   www.jadarhus.no

rekkehus, asheiMtunet
92-145 m2  |  Pris fra 3 298 000  |  Innflytting sommeren 2015

SANDNES SATSER. DET BYGGES I BYEN, DET BEGYNNES I BYDELENE. BYEN BLIR STØRRE, MER INNHOLDSRIK, ENDA 
KJEKKERE Å BO I. INNENFOR DE FIRE VEGGENE, SØRGER VI FOR AT DET ER GODT Å LEVE. DET ER ALTSÅ EN REKKE 
GODE GRUNNER TIL Å FLYTTE INN I VÅRE REKKEHUS. LITT UTENFOR, MEN ALDRI LANGT FRA SENTRUM. VANSKELIG  
Å VELGE? VI VISER DEG GJERNE ALLE TRE! LES MER OM VÅRE BOLIGER PÅ Jadarhus.no

sandnes er Bra

hVilken rekke er Best?

rekkehus, sandVed (gaMle asheiMVei)
105 m2  |  Pris fra 3 598 000  |  Innflytting sommeren 2015

rekkehus, hoVe gård
110 og 127 m2  |  Pris fra 3 598 000
Innflytting sommeren 2015

Les mer om prosjektet Hove Gård på  
www.jadarhus.no eller www.teambygg.no
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GJESTAL
Velkommen til vår inspirerende garnbutikk med et 

fantastisk utvalg av garn fra 

Gjestal, Dale Garn, Svarta Fåret og Du Store Alpakka! 

        

Vi har åpent hver dag, og du finner oss på toppen av Oltedal.
Kun 40 minutters kjøring fra Stavanger i naturskjønne omgivelser. 

Gjestal AS • Oltedalsvn. 2/4 • 4333 Oltedal • tlf. 51 61 22 10
Gjestal Garn • Vågsgaten 33 • 4306 Sandnes • tlf. 52 97 32 62
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We are back!  Global Office as - Stokkamyrveien 15 - 4313 Sandnes - 51 90 60 70 - www.globaloffice.no 
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På Hognestad skule i Time er det helt stille  
i klasserommet. Line Jin Jørgensen skal lære 
dem sjakk denne torsdagen. Samtlige femte- 
klassinger lytter. Samtidig kan de knapt 
vente på å starte partiene. To av de ivrigste 
er tiåringene Tore Mauland og Jøran  
Sletheim. 

– Jeg lærer masse når jeg spiller sjakk. 
Så er det bra fordi jeg må konsentrere 
meg når jeg spiller. Sjakk er gøy, forteller 
Tore.

– NåR jEg tapER, ViL jEg SpiLLE mER
Sjakk er i vinden som aldri før i Rogaland. 
Det skyldes i stor grad at langt flere barn og 
unge i dag spiller sjakk sammenlignet med 
fem år tilbake. Selv om sjakk som eget sko-
lefag fortsatt er et godt stykke unna, hindrer 
ikke det barn fra å strømme til brettet for å 
møtes til intellektuell kappestrid over 64 
ruter med 16 brikker hver. 

– Når jeg taper, vil jeg bare spille og 
trene mer for å bli bedre, sier Jøran, og be-
skriver slik suget mange får til sjakk- 
brettet.

På flere barneskoler blir sjakk brukt av 
barna selv når de planlegger friminuttene 
som trivselsledere. I tillegg er flere ildsjeler 
i rogalandssjakken aktive på grasrotnivå for 
å få flest mulig barn til å spille og glede seg 
over sjakk. Norway Chess har i år reist rundt 
på barneskoler i Stavanger, Sandnes, Gjesdal 
og Time for å vise femteklassinger spillets 
muligheter. 

– Vi gjorde det samme i fjor, men i år har 
interessen hos ungene vært enorm. Uansett 
hvor vi er, er de veldig ivrige på å komme i 
gang, sier Jørgensen.

Sammen med Kristoffer Madland har 
hun gitt 1205 femteklassinger fordelt på 60 
skoler i regionen et innføringskurs i sjakk.

 – Det er herlig når det synes på dem at 
sjakk er kjekt. Da er jeg også fornøyd, smiler 
Jørgensen.

ViL Ha Sjakk i uNdERViSNiNgEN
Skolesjef Jone Haarr i Gjesdal gleder seg 
over å se barna finne glede i de 64 rutene. 

– Det er fantastisk å se barna lyse av 
konsentrasjon og entusiasme. Samtidig tror 
jeg sjakk har nytteverdi for dem. Sjakkbret-
tet er som et koordinatsystem, og barna må 

tenke strategisk. Det er bra for dem, sier 
Haarr.

Før Haarr ble skolesjef, var han rektor 
ved Solås skole i Gjesdal. Der ble sjakk en 
del av skolehverdagen i 2002, som én av 
de første skolene i Rogaland på 2000- 
tallet. 

– Vi hadde lyst til å satse på noe annet 
enn de vanlige, store idrettene som fotball 
og håndball. Det var viktig å tilby noe for 
alle, og sjakk byr på andre utfordringer for 
barna enn hva ballspill gjør, forklarer skole-
sjefen.

Solås skole startet sjakkundervisnin-
gen som et praktisk estetisk valgfag to  
timer i uka. Det var Magnus Monsen, som 
døde 79 år gammel i januar, som sto bak 
undervisningen. Den tidligere sjakkpresi-
denten hadde et brennende engasjement 
for skolesjakken. Særlig i Rogaland var 
han en pådriver for at flest mulig barn og 
unge skulle spille sjakk tidlig på 2000- 
tallet. 

LokaL og NaSjoNaL iNtERESSE
Hjulpet av interessen for Magnus Carlsen 
har sjakk blitt populært som aldri før. Sjakk- 
lærer Jørgensen er overbevist om at innfø-
ringskurset er kommet for å bli. 

– Engasjementet deres driver undervis-
ningen videre. Det vil være kult om vi klarer 

å reise rundt i hele fylket for å lære bort 
sjakk. Men det viktigste for at sjakk i skolen 
skal bli et vedvarende tilbud, er at vi får 
flere pedagoger til å lære bort sjakk, forkla-
rer hun.

Skolesjefen ønsker også at sjakk skal 
spille en større rolle i skolene, og håper å se 
lærerne oftere ty til barnas fascinasjon for de 
64 rutene og 32 brikkene i framtiden. 

– Jeg tror ikke sjakk skal være et eget og 
obligatorisk skolefag, men jeg vil gjerne ha 
det som en fast aktivitet i andre fag. Ferdig-

heter de lærer å bruke over brettet, har verdi 
for annen læring i vanlige fag. 

– Samtidig er vi avhengige av at lærerne 
liker idéen om å bruke sjakk i sine fag. Uten 
interesse fra lærerne er det vanskelig å få til 
sjakkspilling i timene, forklarer Haarr.

Også nasjonalt jobbes det for å gi sjakk 
større plass i skolen. Norges Sjakkforbund 
har i lengre tid jobbet for at sjakk skal bli et 
eget skolefag, og du leser president Jøran 
Aulin-Janssons tanker om temaet mot slut-
ten av denne avisa.

tusenvis av barn bitt av

Av eVen eMBeRLAnD

Inspirert av Magnus Monsen, som ga ham plakaten i bakgrunnen, ønsker skolesjef Jone Haarr at sjakk blir 
brukt som læringsmiddel for barn. Foto: Even Emberland 

– i år har interessen 
hos ungene vært enorm. 
uansett hvor vi er, er 
de veldig ivrige, sier 
sjakklærer.

 Tore Mauland (til venstre) og Jøran Sletheim liker utfordringene sjakk gir dem. Foto: Line Jin Jørgensen

Visste du at...
I middelalderen ble sjakk kalt kongenes spill, og det ble 

blant annet brukt til å lære bort krigsstrategier.

sjakkbasillen
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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Sjakk har en unik status i Armenia. Da lands- 
laget deres kom hjem til Yerevan etter å ha 
vunnet sjakk-OL i 2012, ble de tatt i mot som 
nasjonalhelter. Landets president Serzh  
Sarkisian fløy dem hjem for egen regning i 
privatfly og hilste dem på flyplassen. Tusen-
vis av fans, fyrverkeri og celebre gjester. Alt 
for å hylle heltene.

Størst av dem alle er Levon Aronian. 
Hos Armenia News’ nettside er 31-åringen 
en egen nyhetskategori på linje med fotball, 
boksing og tennis. 

– Jeg er ekstremt stolt av at jeg har  
bidratt til at sjakk er så populært blant unge 
i landet vårt. Samtidig føler jeg meg velsig-
net som har så stor støtte fra landet mitt, sier 
Aronian til Norway Chess. 

Men det er tilfeldigheter som har gjort at 
armeneren er nasjonalhelt. Selv følte Aronian 
som 19-åring at han hadde stagnert som sjakk-
spiller, og han forsøkte å finne seg annet å 
gjøre. Han begynte å studere psykologi og 
leste flere bøker for å bli psykolog. 

– På det tidspunktet var jeg overbevist 
om at jeg skulle jobbe som psykolog, men 
etter hvert forsto jeg at det var mye tøffere 
enn å spille sjakk. Det var først da jeg be-
gynte å konsentrere meg fullt om sjakken og 
jobbet seriøst med den.   

Etter aha-opplevelsen Aronian fikk som 
19-åring, har pilen bare pekt oppover.

Siden juli i 2005 er det bare to måneder 
han ikke har vært én av verdens ti beste 
spillere, ifølge FIDEs ratinglister. Og siden 
november 2010 har han kun én måned hatt 
mindre enn 2800 i rating. Det er en stabilitet 
bare Magnus Carlsen kan matche. 

– Sportens skjønnhet gjør at jeg hele ti-
den jakter forbedringer. Det er min største  
inspirasjon, både over sjakkbrettet og ellers 
i livet. Da jeg slo gjennom som tenåring, var 
det seiersfølelsen som ga meg mest motiva-
sjon, men det har endret seg med årene, 
forklarer verdenstoeren.

LatE uNgdomSåR
Aronian ble sett på som et stort talent som 
barn. I 1994 ble han verdensmester for spil-
lere yngre enn 12 år, og mange spådde alle-
rede da at han kom til å bli én av verdens 
beste. Samtidig gjorde det at armeneren tok 
lett på utfordringen. 

– Den første treneren min fortalte meg 

hele tiden at jeg var en fantastisk spiller. Jeg 
var ambisiøs, men jeg var også lat, og lat- 
skapen tror jeg gjorde at jeg følte at jeg stag-
nerte.

Men etter gjennombruddet på den 
store scenen som 19- og 20-åring, blant 
annet ble han verdensmester for juniorer 
i 2002, er det få som har tvilt på at 
31-åringen kom til å prege verdenstop-

pen. Verdensmester Carlsen beskriver sin 
armenske utfordrer som en solid spiller 
som alltid kommer godt forberedt til par-
tier og turneringer. 

Selv er Aronian ydmyk og opptatt av å 
prate ned egen treningsinnsats. 

– Jeg mener jeg er ambisiøs, men jeg 
synes ikke jeg fortjener å være kjent for å 
være hardtarbeidende. Jeg stoler mye mer på 
mine instinkter enn logikk når jeg tar avgjø-
relser.

Instinktene har stort sett tjent den armen-
ske stjernen godt. Men han mangler fortsatt 
å spille en match om VM-tittelen. I Kandi-
datturneringen i mars skuffet han og endte 
på sjetteplass, to poeng bak Anand. Dermed 
blir det ingen match mot Carlsen med det 
første. Men som kaptein og førstebords- 
spiller for Armenia i sjakk-OL har han over-
bevist. Aronian og Armenia har vunnet OL 
tre av de fire siste gangene. I Tromsø i august 
stiller nasjonen som tittelforsvarere. I VM 

Som 19-åring vurderte Levon aronian å 
slutte å satse på sjakk. i dag er bare 
magnus Carlsen bedre enn armeneren.

Nasjonalhelten planla 
å bli psykolog

TeKST eVen eMBeRLAnD

Aronian ved kommentatorbordet etter siste runde av 
Norway Chess 2013. Det partiet endte remis mot Magnus 
Carlsen.  Foto: No Logo Norway Chess

ˮJeg elsker at 
mange unge 

spillere forsøker 
å kopiere min 
klassiske og 
spennende 

tilnærming til 
sjakk
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for lag har han også bidratt til gull og bron-
se for det sjakkfrelste landet. 

Et foRBiLdE foR HåpEfuLLE
Aronian bruker det han kan av tid til å sikre 
at Armenia også i framtiden produserer 
toppspillere som kan kjempe for nasjonen. I 
Zürich tok han seg god tid til det som var av 
autografjegere, de som ville knipse bilder av 
ham, eller bare utveksle noen ord.

– Jeg elsker at mange unge spillere 
forsøker å kopiere min klassiske og spen-
nende tilnærming til sjakk. Hver gang jeg 
trener yngre spillere, forsøker jeg 
også å gjøre dem til best mulig men-
nesker. Jeg ønsker at de skal være 
ambassadører for vår armenske kultur, 
og at de interesserer seg for mer enn 
bare sjakk. Derfor vektlegger jeg også 
helt andre ting enn sjakkrelatert stoff 

i mine timer som trener, utdyper 31-årin-
gen.

I Stavanger må han dog klare seg som 

eneste representant for Armenia. Det var 
han også i fjor, og akkurat som i 2013 stiller 
han som den nest største favoritten.

Levon Aronian følte han stagnerte i tenårene og vurderte å slutte med sjakk. 

Visste du at...
Den første mekaniske sjakklokken ble oppfunnet i 1883. 

Før det brukte spillerne sandglass.
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!
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– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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Norges Sjakkforbund feirer seg selv i år. 20. 
juli 1914 ble forbundet stiftet i Akersgata i 
hovedstaden. Hundre år senere står president 
Jøran Aulin-Jansson i spissen for et unikt år 
i norsk sjakkhistorie. 

Senere i sommer arrangerer Norge 
sjakkolympiaden i Tromsø. I november skal 
Magnus Carlsen forsøke å forsvare verdens-
mestertittelen mot Viswanathan Anand. Men 
først i rekken er No Logo Norway Chess. 
Superturneringen ble godt mottatt i sjakk- 
verdenen i fjor. I år tror presidenten at opp- 
levelsen for spillere, tilreisende og følgere på 
internett blir enda bedre. 

– Vi har fått til å samle et veldig spennende 
deltakerfelt. I tillegg føler jeg at vi har god kon-
troll på både større og mindre ting i forbindelse 
med turneringen. Alt sånt hjelper på humøret 
mitt, smiler Aulin-Jansson før turneringsstart.

– NoRway CHESS ER VELdig uNoRSk
Det er mye arbeid som skal gjøres, sjekkes og 
dobbeltsjekkes. Alt fra innkvartering av spil-
lerne til detaljstyring av lyset på de forskjellige 
spillestedene. Alt skal være på plass når sjakk- 
eliten inntar Stavanger og regionen. 

– Norway Chess er veldig unorsk. Ingen 
har arrangert ei superturnering i Norge før, 
og i fjor visste vi knapt hva vi gikk til, men 
vi kom oss gjennom det. Det andre året er 
ofte vanskelig, folk er som regel litt slitne 
etter første arrangement, men nå ser det ut 
til at årets utgave av turneringen skal bli vel 
så bra som fjorårets. Det er utrolig gøy.  

Sjakk Som SkoLEfag
Det var i fjor høst sjakkinteressen i Norge 

eksploderte. Butikk etter butikk rapporterte 
at alt av sjakkbrett og brikker var solgt. Alt 
grunnet VM-kampen mellom Anand og 
Carlsen i november. Mediedekningen var 
unik, flere hundre tusen fulgte VGTVs og 
NRKs sending av hvert parti. I tillegg dekket 
de største avisene hvert trekk i sine direkte-
studioer på internett. 

– Jeg hadde aldri drømt om at så mange 
mennesker skulle følge sjakk. Det gir meg 
fortsatt gåsehud å tenke på. Interessen ga oss 
en unik plattform å bygge videre på, og for-
håpentligvis klarer vi å utnytte interessen til 
å gi sjakk større plass i samfunnet i mer enn 
én måned, sier Aulin-Jansson til Norway 
Chess. 

Det er særlig én sak presidenten brenner 
for. Han vil at sjakk blir et obligatorisk fag i 
skolen. 

– Drømmen er at sjakk skal gjøre nytte for 
seg i skolen og i samfunnet, og at barn får 
bruke sjakk til å utvikle seg. Målsetningen vår 
er at flest mulig skal få mest mulig ut av sjakk. 
Å få det inn som skolefag, vil være et stort 
skritt i riktig retning, utdyper han.

Presidenten erkjenner at det ikke er gjort 
i en håndvending. Forbundet har i flere år 
jobbet for å få sjakk inn i skolen, men det er 
fortsatt flere års arbeid igjen. 

– Jeg blir litt mer optimistisk for hver 
måned. Stadig flere politikere får øynene 
opp for sjakk, og vi er avhengige av stor 
støtte for å få det til.

– dEt ViktigStE ER ikkE at 
CaRLSEN ViNNER
Men nå som sommerferien nærmer seg for 

skolene, er det toppsjakken som presiden-
ten igjen konsentrerer seg om. No Logo 
Norway Chess og VM har en stor norsk 
favoritt i Carlsen. 

– For Norges Sjakkforbund er ikke 
det viktigste at Carlsen vinner No Logo 
Norway Chess og blir verdensmester.  
Det som betyr mest for oss, er at det blir 
sendt på TV og nett-TV, og at mediene 
skriver om og fra turneringene. Da får 
sjakken fotfeste, og den blir en naturlig 

del av mediebildet og folkets interesser, 
sier Aulin-Jansson.

På mandag starter sirkuset. Da er det 
lynsjakk for deltakerne på Flor og Fjære. Og 
når hovedturneringen starter på tirsdag,  
sender TV 2, VGTV og Stavanger Aftenblad 
partiene direkte. 

– Jeg håper at flest mulig dukker opp på 
spillestedene for å følge turneringen og spil-
lerne. Det kommer til å bli en bra opplevelse 
for dem, fastslår sjakkpresidenten. 

Sjakkpresidenten: 

StyREt i No Logo NoRway CHESS:

aldri før har sjakk fått så mye oppmerksomhet 
som etter magnus Carlsens triumf i verdens-
mesterskapet. den norske sjakkpresidenten 
jobber for å øke interessen ytterligere.

– Norsk sjakk har 
en unik posisjon

Jøran Aulin-Jansson var godt fornøyd med Norway Chess i fjor. I 2014 har sjakkpresidenten mye å glede 
seg til.  Foto: No Logo Norway Chess

TeKST eVen eMBeRLAnD

Leder:
Kjell Madland

Arrangement:
Jøran Aulin-Jansson

Web:
Siv Kristin Herikstad

Teknisk:
Frode Sømme

Kommunikasjon:
Heidi Jeanette Nygård
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Vi får bidra med tjenester og lokaler 
til verdens beste sjakkturnering. Det 
er viktig for oss å profilere oss, og 
gjennom Norway Chess viser vi oss 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 
 
 Morten Hammer, Scandic Hotels

hva betyr no logo norway Chess for dere?

Det er viktig for det interne pågangs- 
motet i Stavanger Aftenblad. Norway 
Chess er også viktig fordi vi kan 
eksperimentere med nye journalis-
tiske formater, for eksempel måten 
vi dekker begivenheten på med 
levende bilder. 
 Lars Helle, Stavanger Aftenblad

Siden ett av partiene spilles i vår 
fabrikk, får vi vist fram arbeids- 
plassen vår på en fin måte. Det 
fører til at våre ansatte engasjerer 
seg mer, i tillegg til at det sikrer 
god rekruttering av personell.
 
 Hans Olav Frette, Aarbakke AS

Sponsingen av Norway Chess har 
skapt stor entusiasme for sjakk i 
Lyse, og vi har gjennomført flere 
kvelder med sjakkundervisning for 
våre ansatte. Vi gleder oss enormt 
til årets turnering. 
 
 Malin Pedersen, Lyse Fiber AS

NO LOGO NOrwAy chess   2. – 13. juni 2014
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.

2. – 13. juni 201430

KjempeDeal på 
MINI countryman.

MINI Countryman gir deg go-kart kjøreglede, fire dører, to- eller firehjulsdrift,
inntil 1170 liters bagasjerom og masse plass til familien.

Komplett utstyrt – kun kr 263.900,-
Spar kr 32.700,- 

• Sportsseter m/delskinn
• Sportsratt
• Cruisekontroll
• Oppbevaringspakke
• Sportsknapp
• Regnsensor

• Klimaautomatikk
• Kjørecomputer
• Lyspakke
• Lettmetallfelger

Chilipakken kr 0,-
• MINI Navigasjonssystem
• Talestyring 
• Bluetooth
• USB-audio grensesnitt
• MINI Connected

WIREDpakken kr 0,-

*Inkl. frakt/levering. Priseks. gjelder MINI Countryman One. Bildet kan avvike fra tilbudt modell. 
Forbruk bl. kjøring: Fra 0,44 l/mil, CO2-utslipp: Fra 115 g/km. Kampanjen gjelder til 30.06.2014.

mini.no

www.bavaria.no Oslo  Stavanger Kristiansand

BAVARIA STAVANGER
T: 51 96 50 00
Vassbotnen 13, 4313 Sandnes
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ÅLGÅRD LANDBRUKSSENTER

VI KAN ROBOTKLIPPER

Vi kan tilby:
• 10 års erfaring
• god rådgivning
• installasjon
• service og reparasjon
• vinterlagring

Kvalitet, kunnskap, 
service og trygghet.

Det er 
ÅLGÅRD 
LANDBRUKSSENTER

Ålgård Landbrukssenter 
Ålgårdslåtten 2a
4330 Ålgård
Tlf: 51 61 19 40

ÅPNINGSTIDER
man-ons, fre 8-16
Tors   8-19
Lør   9-14www.a-k.no

Automower 305
- originalen som yter det lille ekstra. 
Opp til 500m2

Ålgård Landbrukssenter 
- din autoriserte Husquarnaforhandler
Hvorfor kjøpe din Automower hos 
uautoriserte forhandlere? Når du 
investerer i comfort skal du også oppleve 
comfort. Da er det viktig at du blir 
anbefalt den Automower som passer 
din plen og at du har noen å gå til hvis 
du trenger hjelp i ettertid.

A-K pris

Fra kr 11.990,-
inkl. mva
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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aNaLySE: I sjakkturneringer er det tradi-
sjon for å analysere et parti når det er over. 
Her ser man på ulike muligheter, bedøm-
mer gode og dårlige trekk, og ser på hva 
som kunne blitt gjort annerledes. 

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

BiNdiNg: Et angrep hvor man "binder" en 
av motstanderens brikker fast til en annen 
brikke. Hvis en springer blir bundet av en 
løper, skjer dette ved hjelp av at den blir 
truet, samtidig som en annen brikke f.eks 
kongen står bak denne brikken. Springeren 
kan ikke flytte, for det vil være et ulovlig 
trekk siden løperen da kan ta kongen.

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 er svært avgjøren-
de for stillingen.

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.

«EN paSSaNt»: Et spesialtrekk i sjakk 
der en bonde under visse omstendigheter 
kan ta en annen bonde: En passant kan 
gjennomføres av en spiller, A, med en gang 
etter at den andre spilleren, B, har flyttet en 
av sine bønder to felt frem og havnet rett 
ved siden av en av As bønder. En pas-
sant-trekket må utføres umiddelbart etter at 
B har flyttet bonden to felt frem. 

fidE: Verdenssjakkforbundet forener de 
ulike nasjonale sjakkforbundene i verden. 
I tillegg til å organisere verdenmesterska-
pet i sjakk og sjakkolympiader, beregner de 
ratingen til spillerne og definerer reglene i 
sjakk og tildeler titler.

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 brik-
ke.

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 åp-
ning.

gm: GM står for Grand Master, og 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 

normalt: Hver spiller har mellom 15 minut-
ter og én time, noen ganger med et tidstil-
legg per gjennomført trekk. 

im: International Master eller Internasjonal 
mester, er tittelen under GM. Det stilles et 
krav på 2450 i rating, og tre svært gode 
internasjonale turneringsprestasjoner.

iNitiatiV: I sjakk er det viktig å være den 
som har initiativet. Det betyr at man presser 
motstanderen på den andres «banehalvdel».

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.

«j'adouBE»: Fransk og betyr "jeg ret-
ter". Dette er noe man sier før man skal 
rette på en brikke som f. eks står skjevt. I 
sjakk er man egentlig nødt til å flytte brik-
ken om man har rørt ved den. Derfor brukes 
J'adoube som et unntak fra denne regelen.

koNgEfLøyEN: Den halvdelen av brettet 
som kongen står på i utgangsposisjon.

kVaLitEt: "Å lede med kvalitet" vil si at 
man har vunnet et tårn for en springer eller 
løper.

kVaLitEtSpoENg: Kvalitetspoeng gis 
ved poenglikhet for å avgjøre plassering. 
Kvalitetspoeng regnes ut i fra poengsum-
mene til motstanderne.

LyNSjakk: Sjakk med svært liten be-
tenkningstid, normalt cirka fem minutter 
for hver spiller per parti.

NotaSjoN: Ved alle formelle partier ut-
føres det sjakknotasjon, dette for senere 
gjennomgang og analyse. Hver brikke 
(bortsett fra bonden) noteres med sin for-
bokstav, og feltet ved koordinatsystemet 
(1-8 og a-h). 

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 avslut-

Synes du det er 
vanskelig å henge med 
på alle sjakkens ord 
og uttrykk? med denne 
ordlista blir du godt 
rustet.

TeKST MARen STAngeLAnD/eVen eM-
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tes partiet med remis (uavgjort) som re-
sultat.

RatiNg: Et tall som sier noe om spille-
styrken.

RatiNgpREStaSjoN: Et tall regnet ut 
i fra en gitt prestasjon, f.eks i en turne-
ring. Er prestasjonen høyere enn ratin-
gen, vil man tjene nye ratingpoeng, og 
motsatt.

REmiS: Uavgjort. Remis oppstår ved 
patt, trekkgjentakelse (samme stilling tre 
ganger), hvis det ikke er nok brikker til 
å matte, 50 trekk spilt uten at en brikke 
er slått eller bonde flyttet, eller ved avta-
le.

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

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

SimuLtaN: En person spiller mot mange 
samtidig.

Sjakk: Kongen blir truet av en brikke. 
Spilleren som er i sjakk er nødt til å enten 
flytte kongen, sette noe i mellom som for-
hindrer sjakken, eller slå brikken som truer 
kongen.

Sjakk matt: Kongen er i sjakk, og det 
er ikke mulig å gjøre noen lovlige trekk. 
Spilleren som gir sjakk matt vinner par-
tiet.

SLuttSpiLL: Fase av spillet hvor det er 
få brikker igjen. I sluttspill skinner ofte 
bøndene fordi det er enklere for dem å 
forvandle seg med færre brikker på bret-
tet.

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. 

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

Med nye Disney blendingsgardiner for VELUX 
takvinduer, føler små prinsesser seg som dronninger. 
Se de flotte gardinene på www.velux.no 
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Disney & VELUX
Dream Collection

Nyhet!

©Disney.
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Vestcamp sine ubegrensede muligheter gjør at du 
får et fortelt som er tilpasset dine ønsker og behov.

Kontakt oss, eller en av våre mange forhandlere som 
du finner på vår hjemmeside: www.vestcamp.no

Industriveien 12, 4330 Ålgård  |  Telefon: 51 61 08 80   
post@gjesdalblikk.no - www.gjesdalblikk.no

Produsent: Gjesdal Blikk as

Produsert i Norge

Vestcamp sine ubegrensede muligheter gjør at du 
får et fortelt som er tilpasset dine ønsker og behov.

Kontakt oss, eller en av våre mange forhandlere som 
du finner på vår hjemmeside: www.vestcamp.no

Industriveien 12, 4330 Ålgård  |  Telefon: 51 61 08 80   
post@gjesdalblikk.no - www.gjesdalblikk.no

Produsent: Gjesdal Blikk as

Produsert i Norge

Et smart «trekk»   
velg port og motor fra Gapo

GAPO AS  | Opstadveien 9| N-4330 Ålgård  
51 61 20 80| post@gapo.no | www.gapo.no

Stolt sponsor av

Hun ble verdensmester 16 år gammel. Fire 
år senere har hun vunnet kampen om sjakk-
sportens gjeveste tittel to ganger til. Til 
høsten skal Yifan nok en gang spille om 
verdensmestertronen. Likevel er ikke den 
kinesiske jenta god nok for turneringer som 
No Logo Norway Chess.  

– Jeg jobber hardt for å øke ratingen 
min. For øyeblikket er jeg ikke attraktiv 
nok for de største turneringene, men det 
ønsker jeg å endre i årene framover. Da må 
jeg over 2700 i rating, forteller Yifan til No 
Logo Norway Chess.

20-åringen fikk sjakkeksperter til å 
måpe da hun i 2006 slo gjennom. Som 
12-åring spilte hun jevnt med etablerte 
stormestere. Yifans utvikling i barneårene 
fikk ekspertene til å dra paralleller til Mag-
nus Carlsen og andre verdensstjerner. De 

Verdensmesterens kamp for å møte   de beste
20 år gamle Hou yifan 
har dominert kvinne-
sjakk i flere år. Nå 
drømmer hun om å 
utfordre de største 
stjernene i de største 
turneringene. 

Verdensmester Hou Yifan dominerer kvinneklassen i sjakk. Nå ønsker hun å utfordre de beste herrespillerne i sjakk.

TeKST Og FOTO eVen eMBeRLAnD
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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, ventilasjon-
saggregater, 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 privatboliger
l barnehager
l små- og mellomstore  
    bedrifter

Verdensmesterens kamp for å møte   de beste
var ikke i tvil om at kineseren var kvinnesjak-
kens framtidshåp. Den holdningen har ikke 
endret seg hos No Logo Norway Chess- 
kommentator og sjakkjournalist Dirk Jan ten 
Geuzendam. 

- Yifan virker å være den eneste med  
potensial til å hevde seg mot verdens beste 
mannlige spillere. Hun dominerer kvinne- 
turneringene hun spiller. Da er det neste steget 
å hevde seg i kamp mot sterke og erfarne 
mannlige stormestere, forteller ten Geuzendam 
til Norway Chess.

BEHøVER iNVitaSjoNER
20-åringen var 16 år da hun passerte 2600 i 
rating. Fra 2009 til i dag har hun holdt seg på 
samme nivå, og det selv om hun hele veien har 
forsøkt å trene målrettet for å bli en bedre spil-
ler. Forrige høst tok hun opp studier i tillegg til 
å satse på sjakk. Det har fått flere til å konklu-
dere at verdensmesteren aldri vil nå en status 
som én av verdens femti beste spillere. 

– De to siste årene har jeg spilt færre tur-
neringer enn tidligere. Det er ikke fordi jeg 
satser mindre på sjakk. Tvert imot, men når jeg 
er på mitt nivå, må jeg forsøke å finne de rikti-
ge turneringene for utviklingen min. Jeg er 
avhengig av å møte noen av de beste spillerne 
jevnlig for å utvikle meg videre. Da kan jeg 
ikke bare spille turneringer som er åpne for 
alle. Der møter jeg ikke mange nok spillere 
som er bedre enn meg, forklarer kineseren.

Dirk Jan ten Geuzendam mener at det er et 
fornuftig valg av Yifan å forsøke å delta i ster-
ke turneringer hvor hun må kjempe for en 

topplassering. Samtidig peker redaktøren på at 
det å spille nok sterke turneringer, er et generelt 
problem for samtlige som vil etablere seg i 
verdenseliten. 

– De som vil opp og fram, må være heldige 
med invitasjonene til sjakkens største scener. 
De er helt avhengige av tøffe partier for å fort-
sette utviklingen. Det får de kun i turneringer 
hvor flere spillere er bedre enn dem selv.

utEN pERSoNLig tRENER
For å bli en best mulig sjakkspiller kan man 
ikke bare spille turneringer. I tillegg kommer 
hundrevis av treningstimer hvert år. De beste 

spillerne har en personlig trener som jobber for 
å gjøre treningen så optimal og målrettet som 
mulig. Det har ikke verdensmesteren for kvin-
ner, ikke ennå. 

ten Geuzendam peker også på behovet for 
en trener.

– I tillegg til at en læremester hjelper hen-
ne til å bli en bedre sjakkspiller, vil han jobbe 
med å forbedre psyken hennes. Med god psyke 
og riktig innstilling tjener man mange rating-
poeng og plasser på verdensrankingen. 

Sjakk oVER StudiER
1. mai var Yifans rating 2629. Det var 252 

poeng mindre enn verdensener og verdens- 
mester Carlsen, og en 152.-plass på verdens-
rankingen. Samtidig manglet hun bare 71  
poeng på å være topp 50. 

– Det er veldig vanskelig å si om hun har 
det som skal til eller ikke for å bli en toppspil-
ler godt innenfor de femti beste. Noen sier at 
hun ikke har noen sjanse, samtidig sier andre 
at hun definitivt har kapasitet til det, sier ten 
Geuzendam.

Selv har verdensmesteren tro på at hun skal 
ta steget opp blant de beste herrene. 

– Som sjakkspiller er jeg også idrettsutø-
ver. Derfor jakter jeg hele tiden en bedre  
prestasjon og et høyere nivå. Det er fordi jeg 
har et brennende ønske om å bli en bedre sjakk-
spiller at jeg legger ned masse trening. 

Langt der framme i drømmen ønsker hun 
å møte Magnus Carlsen, Levon Aronian, Fabi-
ano Caruana og de andre stjernene som spiller 
No Logo Norway Chess.

For å utvikle seg videre jakter Yifan turneringer hvor hun møter flere sterke og erfarne stormestere.  

Sjakkjournalist Dirk Jan ten Geuzendam vet ikke 
hvor god den 20 år gamle verdensmesteren kan bli.  

TeKST Og FOTO eVen eMBeRLAnD
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.
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Visste du at...
Den første moderne sjakkturneringen ble 

spilt i London i 1851. 

Bildegalleri fra fjorårets
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Sjakkbegrepet prepping eller å preppe, kom-
mer fra det engelske uttrykket preperation/ 
to prepare (norsk: forberedelse/å forberede). 
Jon Ludvig har som toppspillere flest mye er-
faring med nettopp dette.

– I forberedelsene er alt lov. Du kan sitte 
med computer, spørre en venn... Her er det 
ingen grenser. Nøkkelen ligger i det å memo-
rere planen selv. Notater og andre hjelpemidler 
under selve partiet, er ikke lov.

Hammer forteller videre at til forskjell fra 
vanlig sjakktrening, kan man i preppingen 
rette blikket mer eksternt. Mens man vanligvis 
jobber med å forbedre egne svakheter, kan man 
nå skifte fokus mot motstanderens sterke og 
svake sider.

ComputERHjELp
Selv om man lykkes i å identifisere motstande-
rens spillestil, kan det likevel være vanskelig å 
forutse spillets gang. Ifølge Jon Ludvig kan 
kombinasjonen av å innarbeide åpningsteori og 
aktiv bruk av teknologi, hjelpe til et godt styk-
ke på veien.

- I utgangspunktet er det åpningsstillingen 
man prøver å forutse. Computere har i dag blitt 
sterkere enn de beste spillerne. Ved å bruke 
computer i forberedelsene kan man planlegge 
det som med høy sannsynlighet faktisk kom-
mer til å skje, mens en uforberedt motstander 
må tenke selv. På denne måten blir det som om 
computeren spiller for deg.

diLEmma
Å få hjelp av en computer med nærmest ube-
grenset regnekapasitet, er altså et fristende al-
ternativ for en sjakkspiller i forberedelsesfasen. 

Etter at sjakk ble TV-sport i fjor høst under 
VM-matchen, stiftet mange nordmenn et nær-
mere bekjentskap til maskinen Houdini. Hou-
dini er den høyest rangerte sjakkcomputeren i 
verden, og kan i tillegg til å gi hyperdetaljerte 
vurderinger av en stilling på brettet, foreslå de 
beste trekkene videre i rangert rekkefølge. 
Muligheten for å benytte seg av et slikt hjelpe-
middel, er naturlivis lik for begge spillere. Så 
hva er det egentlig som lønner seg? Bruke mest 
mulig tid med computer, eller skal man verd-
sette en god natts søvn og total avkobling?

- Hvordan man velger å forberede seg til et 
parti, er nok veldig individuelt. Før forberedte 
jeg meg kanskje i 4-5 timer til hvert parti. Det 
var rett og slett for mye, fordi det tok energi fra 
selve spillet når jeg faktisk skulle tenke selv. 

- Nå har jeg en policy om å ikke sjekke 
partier før jeg har sovnet. Dette har tidligere 
vist seg å gå utover søvnen. I tillegg har jeg 
kuttet ned forberedelsestiden til maks to timer. 
Forberedelsene rett før partiet bør heller være 
en «selvtillitsboost».

CaRLSENS HoVEdSEkuNdaNt
Hammer har ikke bare fått jobbe med sine egne 
forberedelser det siste året. I fjor ble han nem-
lig tildelt den ærefulle jobben som hovedse-
kundant under VM-matchen i India til kamerat, 
match-vinner og regjerende verdensmester, 
Magnus Carlsen. Sekundanter kalles ofte 
"sjakkens skismørere": Dette er personen eller 
teamet som skal hjelpe spilleren med analyse 
av motstanderen i både for- og etterkant av 
partiene, samt legger strategi. All kommunika-
sjon under selve spillet er strengt forbudt. På 
denne måten var det ikke noe problem for 
Hammer og resten av teamet å jobbe for  
Magnus fra Norge mellom slagene i India. 

- Sekundanten skal gjøre grovarbeidet. 
Søvn er som nevnt svært viktig, og mens Mag-
nus sov en god natt, kunne vi i teamet ta oss av 
detaljespikkeri. Det fungerte kanskje slik at 
Magnus fortalte hva han hadde tenkt å spille 
dagen etter. Teamet jobbet da iherdig for å 
kunne gi han de viktigste tipsene om hva som 
er viktig å huske på, hva som er farlig og må 
unngås m.m. Dette dreide seg i stor grad om 
små detaljer og nyanser. Computere kan hjelpe 
oss å forstå ting på et høyere nivå. Likevel sier 
det seg selv at når alt kommer til alt, så er det 
Magnus som bestemmer. Vi i teamet ga han 
bare valgmuligheter.

REVoLuSjoN
Nettopp valgmuligheter ser ut til å ha blitt et 

av Magnus, sterkeste kjennetegn, med kanskje 
sjakktoppens bredeste åpningsrepetoar. Jon 
Ludvig mener at Magnus spillestil symbolise-
rer en slags revovlusjon i den historiske utvik-
lingen av nettopp det å forberede seg til et 
parti. 

- For 30 år siden var det enklere å kjøre en 
spesialvariant som gjorde at man kanskje vant 
tre-fire ganger på nøyaktig samme måte. Dette 
skjer ikke i dag. 

Jon Ludvig tror helt klart at teknologien 
har satt nye krav til sjakkspilleres åpningsrepe-
toar, og at det er nettopp her Magnus har greid 
å tilpasse seg i større grad enn de fleste andre.

- Han er rett og slett enormt vanskelig å 
forberede seg mot, på grunn av hans allsidighet 
og dermed også uforutsigbarhet.

For barn og nybegynnere som kanskje så 
vidt har begynt med turneringssjakk, vil Jon 
Ludvig fraråde for mye fokus på forberedel-
sene rett før partiet. Han peker i stedet på 
viktigheten av et av sjakkens mer sosiale 
fenomener, nemlig gjennomgang av partiet 
sammen med motstander etter endt parti. 
Dette er en svært alminnelig rutine på 
nesten alle nivåer, og blir sett på som et 
uhyre viktig ledd i prosessen med å utvikle 
seg som sjakkspiller.

– Selv har jeg jo nettopp byttet taktikk, og 
er langt i fra ferdig utlært. Jeg tror man må 
teste ut litt forskjellig og finne ut hva som fun-
gerer for akkurat deg. Fokuser alltid på det 
mentale, føl deg klar og gå inn i kampen med 
tro på deg selv.

Når en sjakkspiller skal legge slagplan i forkant av 
en kamp, finnes det nesten ingen begrensninger. 
Avanserte analyseprogram og enorme databaser gir 
spillerne uendelige muligheter til å forberede seg 
mot hverandre. men i et race hvor nesten alle triks 
er lov - hva er egentlig lurt?  her mener ikke Jon 
Ludvig hammer at det finnes noen fasit. Likevel er 
han overbevist om at han i mange år gjorde helt feil.

Jon Ludvig møter Magnus Carlsen i syvende runde av Norway Chess 2013, som ble arrangert på vakre 
Flor & Fjære. Foto: No Logo Norway Chess

TeKST MARen STAngeLAnD 

jon ludvig haMMer er nok et 

kjent fjes for de fleste som har 

fulgt litt med i sjakkverden siste 

tiden. Mange husker ham kanskje 

best som Magnus Carlsens 

hovedsekundant under VM-mat-

chen. Han begynte med sjakk som 

åtteåring, og hevdet seg tidlig i 

toppen. Stormestertittelen var på 

plass før han fylte 19, og 90-model-

len er i dag ranket som nummer to 

i Norge. Etter en kort pause fra 

satsningen er tjuefireåringen 

tilbake for fullt. 

Jon Ludvig Hammer gir oss god innsikt i "kunsten å preppe". Foto: New In Chess

kunsten å preppe
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Tid for å skape historie

Plutselig er vi der, og det er tid for å levere.

Tanker, ideer, møter, diskusjoner og mye planlegging skal 
nå gi oss et godt og helt nytt arrangement.

Det er tid for Norway Chess – tid for å skape historie. Det 
er nemlig aller første gang det arrangeres en slik super-
turnering i Norge.

Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt 
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regio-
nen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er 
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Mag-
nus Carlsen skal for aller første gang få møte sine arges-
te konkurrenter her hjemme, og møtet med Vishy Anand 
har allerede fått mye oppmerksomhet.

Det er et stort arrangement, og vi skal vise fram mye flott 
av det vi har å by på. Quality Hotel Residence på Sandnes 
skal være hovedarena med mange av de i alt ni runde-
ne. Men spillere og presse skal få stifte bekjentskap med 
Flor & Fjære, Universitetet, det nye flotte konserthuset i 
Stavanger og en ”striglet” produksjonshall hos Aarbakke 
på Bryne.

Sjakk har en lang historie. Viktige partier mellom øst og 
vest på brettet har lenge engasjert verden helt opp til pre-
sidentnivå. Den kalde krigen førte til at russiske Spassky 
og amerikanske Fischer måtte spille på nøytral grunn i 
1972.

Nå er vi i ei ny tid, og verden vil følge hver runde direk-
te. Mennesker spredt over hele kloden vil følge trekk for 
trekk, live på internett. Derfor er det ekstra viktig med 
gode linjer, gode servere og en teknisk stab som vet hva 
det handler om for å få stabile sendinger. Det store publi-
kummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med 
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommente-
rer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer 
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

Vi håper Norway Chess er kommet for å bli, at publikum 
her hjemme og ute vil bli engasjert. Det er et internasjo-
nalt arrangement ”som er på trappene”, med stjerner 
som er verdenskjent. Regjerende verdensmester Anand 
er i India kåret til århundrets idrettsmann. Vår egen Mag-
nus Carlsen kan fort bli det samme her hjemme om året 
ender med full pott.

En viktig del av Norway Chess er også barn og unge. 780 
barneskoleelever har nå fått sjakkundervisning. En spen-
nende skoleturnering i Kongeparken går av stabelen 11. 
mai, og da må stjernene hvile for å gi de unge oppmerk-
somhet.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de 
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavan-
ger, Sandnes og Time kommune!

Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!

Vi ser deg gjerne i spillelokalene.

Kjell Madland 
Leder

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Styreleder: Kjell Madland
Redaktør: Ole Sivertsen
Webside: norwaychess.com
Opplag: 40.000 eksemplarer
Distribusjon: Utvalgte områder på Nord-Jæren
Distributør: Norpost
Layout: Lokomotiv Media/Gunnarshaug
Trykkeri: Schibsted Trykk Bergen

– Det begynte med at jeg hadde lurt lenge på hvorfor 
det ikke fantes noen stor turnering i landet, i og med 
at Magnus har vært god såpass lenge. Det har liksom 
vært lite initiativ for å sette noe i gang på hjemmebane, 
noe jeg syntes virket litt rart. Man ser jo at det er stor 
interesse rundt sjakken, så etter hvert utviklet det seg 
en tanke om at dette burde det gjøres noe med, forteller 
Madland, som er daglig leder i Jadarhus Gjesdal.

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung al-
der, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var 
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begyn-
te å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret 
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkvetera-
nen Magnus Monsen, og vant NM for skolelag, noe som 
kvalifiserte til Nordisk Mesterskap på Island. I senere tid 
har Kristoffer blant annet vunnet NM for ungdom, NM 
for ungdomslag og deltatt i flere utenlandsturneringer. 
Pappa Madland har alltid fulgt nøye med.

– Det er fascinerende at det er så mye som ligger bak: 
Så mye tankevirksomhet, taktikk og muligheter. Det er 
imponerende å se hvordan de som spiller, virkelig fordy-
per seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i 
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Magnus i Westernbyen 
I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Mag-
nus Carlsen i Westernbyen på Ålgård. 25 spillere fra 
10 til 80 år, en blanding av kjendiser og lokale helter, 
fikk bryne seg på verdensstjerna. Her fikk han bekref-
tet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og 
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens ma-
nager, Espen Agdestein.

– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjek-
tet, men var nok kanskje litt avventende først og lurte på 
om det var realistisk å få til, sier Madland, som hele tiden 
har hatt som mål å samle verdens aller beste spillere.

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og vel-
dig glad da han skjønte at det var alvor. Det var kjekt å 
registrere.

Å få Magnus tidlig med på laget, var en viktig faktor for 
resten av prossessen.

– Jeg tok kontakt med ulike personer i sjakkmiljøet tid-
lig for å høre rundt interessen, og den var meget god. 
Jeg luftet det også med en og annen fra næringslivet for 
å teste tanken med hensyn til finansiering. Vi fikk samlet 
et styre, og rundt november 2011 var selve formen på 
opplegget ganske utarbeidet.

Rundt juletider i 2011 var også de to første store spon-
sorene på plass, HTH og Jadarhus. Nå var arbeidet godt 
i gang, og i februar stilte styret sammen med en svært 
positiv Magnus på pressekonferanse på Hotel Residence 
i Sandnes.

– Dette er spennende og morsomt. Jeg har mange ven-
ner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spil-
le på hjemmebane i Norge. Dessuten er jeg medlem i 
Stavanger Sjakklubb, kunne Carlsen fortelle. Han påtok 
seg tidlig rollen som hovedambassadør for prosjektet.

Sterk deltakerliste 
Ett år senere var hele deltakerlista klar: Med de åtte 
beste spillerne i verden og et ratingsnitt på 2776, ligger 
turneringen an til å bli historiens sterkeste. I tillegg blir 
det en skolesjakkturnering i Kongeparken, samt en pa-
rallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavan-
ger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestiva-
len som går av stabelen.

– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert su-
perturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillertur-
nering. Vi har et ønske om å favne mest mulig og gjøre 
opplegget mest mulig folkelig.

Noe av det som skiller denne superturneringen fra 
mange andre, er at spillerstedene er lagt til ulike ste-
der i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongepar-
ken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel 
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære 
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturnerin-
gen starter på Universitet i Stavanger, hvor det spilles 
lynsjakkpartier for å avgjøre hvilken farge man starter 
med. Da dette blir en av tidenes sterkeste turneringer, 
vil interessen være enorm også langt utenfor regio-
nen og Norges landegrenser. Dette løses med avansert 
 live-overføring av alle partiene via nettet. Kjell Madland 
har på mange måter lekt med tanken om sjakken som 
et show.

– Vi har allerede opplevd at mange har blitt fascinert av 
ideen, og det er noe jeg håper også skjer under selve ar-
rangementet. Det at folk synes dette er noe helt nytt og 
ønsker å oppleve med egne øyner. Det er jo det vi håper, 
at folk skal bli nysgjerrige.

Madland håper og ser for seg at dette kan bli et årlig 
arrangement.

– Om det blir vellykket første gang, så betyr det kanskje 
at spillerene og sponsorene ønsker å bli med videre. Da 
har vi grunnlaget!

Mannen bak
Tekst: Maren Stangeland

Hvordan kan det ha seg at vi har verdens beste sjakkspiller, men 
ingen stor turnering? Dette var noe Kjell Madland undret seg over. 
Høsten 2011 fikk han en idé.

2. – 13. juni 201438

Stavanger 
12 min       

Sandnes 
7 min                            

Bryne 
20 min  

Nærbø 
25 min          

Egersund 
55 min

Gausel                  

Ring 913 09 999
2020park.no

Klepp 
16 min          

Lei av at verdifulle
medarbeidere må
bruke tid i kø?

Dobbeltsporet har 97%* punktlighet
og gjør arbeidsreiser mer forutsigbare 
og presise.

Kontakt oss i dag for et tilbud på
kontorlokaler.

*) Tall fra Jernbaneverket. 2011
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En stor takk til samarbeidspartnere av
HOVEDSPONSORER

SPILLELOKALER

“KONGE”-SAMARBEIDSPARTNERE

ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

FYLKE OG KOMMUNE

ØVRIGE SAMARBEIDSPARTNERE

STØTTE FRA FOND

Coop Gjesdal SA

	  

	  

Sparebanksiftelsen
SR-Bank
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Lyden av sjakk.

WWW.FLOROGFJARE.NO 

Lyden fra sjakkelitens intense 
konsentrasjon drukner i våre fossefall. 

Kom sjøveien fra Skagenkaien, nyt maten 
og kjenn på stillheten i våre vakre hager.
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www.norwaychess.no
www.facebook.com/NorwayChess
Twitter: @NorwayChess


