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Superturnering i sja
Magnus Carlsen:

side 8-10

Sjakkens
første
super
stjerne
møter verdens
sjakkelite i Rogaland

Stor skolesjakkturnering:

Barn i Rogaland spiller sjakk
side 3

Sjakkens ABC:

Lær deg alt om sjakkspillet
side 16-17

Sjakkpresident Jøran AulinJansson:

92 timer med sjakk i strekk
side 24-25

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 superturnering i Norge.
Verden holder øynene åpne og kommer til å følge godt
med når det skal utkjempes nye og viktige slag i regionen. Sverdslag i Hafrsfjord og kamp om kongemakt er
byttet ut med å ta motstanderens konge på brettet. Magnus Carlsen skal for aller første gang få møte sine argeste 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 rundene. 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 presidentnivå. 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 direkte. 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 publikummet sitter altså hjemme hos seg selv og følger med
når hvert trekk blir vurdert av eksperter som kommenterer. Disse har god hjelp av avanserte analyseprogrammer
som vurderer utviklingen mellom spillerne i hvert trekk.

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.
– 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.

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

Kjell Madland ble introdusert for spillets regler i ung alder, men tok aldri steget videre til aktiv spiller. Det var
først for litt over ti år siden da sønnen Kristoffer begynte å spille på Solås barneskole, at interessen blomstret
opp. Skolelaget fikk god hjelp av den lokale sjakkveteranen 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.

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

– 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 fordyper seg i det. På mange måter er det veldig annerledes i
forhold til mye av det vi er vant til fra idretten.

Takk til dem som har vært med å gjøre dette mulig – de
frivillige, sponsorene, fylkeskommunen, Gjesdal, Stavanger, Sandnes og Time kommune!
Vel møtt til spennende og sosiale dager i regionen vår!
Vi ser deg gjerne i spillelokalene.
Kjell Madland
Leder

I oktober 2011 arrangerte han simultansjakk med Magnus 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 bekreftet både spiller- og publikumsinteressen i regionen, og
ideen om en superturnering ble luftet for Carlsens manager, Espen Agdestein.
– Magnus selv reagerte veldig positivt i forhold til prosjektet, 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.
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Magnus i Westernbyen

7. - 18. mai 2013

– Men han har hele tiden vært ekstremt positivt og veldig 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 tidlig 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 sponsorene 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 venner i Stavanger og synes dette er ekstra morsomt å spille 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 parallell Grand Prix-turnering for alle arrangert av Stavanger Sjakklubb. Det blir med andre ord rene sjakkfestivalen som går av stabelen.
– Helt fra starten av ønsket vi å få til en kombinert superturnering og i tillegg skolesjakk og klubbspillerturnering. 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 steder i regionen: Barneturneringen avholdes i Kongeparken, mens verdenseliten skal konkurrere både på Hotel
Residence i Sandnes, Aarbakke på Bryne, Flor & Fjære
på Sør-Hidle og i Stavanger Konserthus. Superturneringen 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 regionen 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 arrangementet. 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!

Skoleturnering
i

i Kongeparken 11. ma

Samtidig som verdens beste sjakkspillere møtes til dyst, skal også en gjeng 5. til 7.-klassinger få
kjempe ved brettet. Lørdag 11. mai inviteres det til skolesjakkturnering i Kongeparken.
Tekst: Maren Stangeland
Parallelt med verdens sterkeste turnering, inviteres også
regionens unge sjakkspillere inn i Kongeparken Amfi.
Turneringen er for skolelag med elever fra 5. til 7. klasse.
Hvert lag kan bestå av fem spillere (fire spillere + en reserve). Alle lagene spiller fire runder på 30 minutter, hvor
lagene med flest poeng møtes til finalerunde. Det blir premie til alle, men det aller beste laget vil også bli invitert til
en avslutningssamling for verdensturneringen der deltakerne vil bli gjort stas på.

Sjakkundervisningen ble enten gitt ved at elever i 5. klasse
fikk en sjakklærer én til to skoledager, eller ved at de over
en fem ukers periode fikk besøk av en sjakklærer et par
skoletimer i uken. Nesten 800 elever har mottatt sjakkundervisning i skoletida, som oppladning før turneringen.

Selve fornøyelsesparken vil holde åpent samme dag,
og hver enkelt spiller får sammen med en voksen/foresatt gratis inngang. Verdensstjernene har spillefri denne
dagen, så muligheten for at noen av dem kikker innom, er
helt klart til stede.

– Barn er i en konstant læresituasjon. Hvis de får trent det
å fokusere på én ting, er det positivt, mener han.

Et av målene bak Norway Chess er at flere unge skal få
øynene opp for sjakk. Flere skoler i fylket har allerede
etablerte skolesjakklubber, men for heller ikke å ekskludere de som ikke allerede har et tilbud, bestemte Norway
Chess seg for å innføre et unikt opplæringstilbud i forkant
av arrangementet. Hele 18 skoler har blitt plukket ut til
gratis sjakkundervisning i skoletiden, med fokus på femteklassinger. Skolene som ble plukket ut, har også fått gratis
sjakkutstyr til de utvalgte klassene.

Økt læreevne
Undersøkelser viser at sjakk har en meget positiv effekt på
elevens sosiale utvikling og på de skolefaglige prestasjonene. Sjakkbrettet er et koordinatsystem, og sjakkspilling
øver evnen til konsentrasjon, tenkning og planlegging. En
del skoler i distriktet har med stort hell brukt sjakk i både
undervisning og som friminuttsaktivitet.
Leder i Norway Chess, Kjell Madland, ønsket å inkludere
barn i planene helt fra start av.
– Jeg tenkte at det ville være flott å inkludere barn i arrangementet sammen med superstjernene. Dermed kom
ideen om en skoleturnering, forteller han.

Sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson mener dette er en
fantastisk måte å nå ut til mange barn og introdusere dem
for sjakken.

Positiv rektor
Bærland skole på Ålgård er en av skolene som har mottatt
sjakkundervisning i forkant av arrangementet. Rektor Tom
Kenneth Gilje var ikke i tvil om at han ønsket å ta imot tilbudet om sjakkopplæring.

Kristoffer skryter av rolige og engasjerte elever.
– Etter at han viste oss trappematten, tok det meg to minutter å vinne ved hjelp av den, sier Victoria Efteland i 5A
med et smil. Det ene partiet de har avsluttet, var det hun
som vant. Motstanderen hennes, Guro Fuglestad, mener
det vanskeligste er å klare å tenke ut hvordan det er lurest
å flytte brikkene. Hun lærte mye av sjakklæreren og nevner blant annet trappematten og bondeforvandling, der en
bonde blir til dronning, springer, løper eller tårn.
Kilder: Gjesdalbuen v/ Lena Fjeldheim Goursaud

Coop Gjesdal er hovedsponsor
for Skoleturneringen

– Vi har lagt all annen undervisning for femte trinn til side
de timene sjakkundervisningen varer. Hvis sjakk kan hjelpe elevene med å tenke strategisk, få bedre hukommelse
og øke konsentrasjonsevnen, så burde det nesten vært
obligatorisk i skolen. Vi må se på hvordan vi kan holde
sjakkengasjementet varmt her på skolen, sier han.
Til undervisningen er det tre unge, lokale norgesmestere
som er blitt leid inn: Kristoffer Madland, Jon Kristian Haarr
og Line Jin Jørgensen. På Bærland skole er det Madland
som har lært bort lure knep.
– Elevene satt igjen og spilte 20 minutter etter skoleslutt.
De ville ikke slutte. Det var kjekt å se, forteller Madland.
Både han og de to andre opplever at nivået på skolene varierte. Noen steder har de måttet fokusere mest på regler,
mens andre steder har de kunnet begynne rett på tips og
triks. De har likevel alltid startet med å gå gjennom brikkene og fortelle hvordan de flyttes. Deretter har de kunnet
fokusere på hvor det er lurt å flytte dem.
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Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger

Drømmer Du om ny bolig,
nær sjøen, meD utsiKt ?

Kun 1 igjen!

bo som en Konge på beste tau

pris
3 890 000*

Eneboligene i Kongsteinsvegen er på arealeffektive 131 m2.
Her får du 3 soverom, 2 bad, en moderne og åpen stueog kjøkkenløsning samt en herlig loftstue der både store
og små vil stortrives. Ute er en egen carport samt utebod
på 8 m2. Fra kjøkkenet er det utgang til en stor slottsbalkong,
og panoramautsikt over et storslått Ryfylkebasseng.
Kongsteinsvegen ligger i et veletablert og familievennlig
nabolag på Tau. Herfra er det kort vei til barnehage, butikk
og bølgeskvulp samt skole og idrettsplass. Til Tau kai, og ferje
til Stavanger, tar det under 5 minutter å kjøre.
NB!

* Pris gjelder ”klar for egeninnsats”. Vi kan også overlevere

Du betaler kun 10 % ved signering, resten ved innflytting.

meld din interesse!
Kontakt Jadarhus Ryfylke ved Tore Bakken
på mobil 982 35 840, eller toreb@jadarhus.no
www.jadarhus.no
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leiligheten nøkkelferdig, da med et tillegg i prisen.

Program
Norway Chess 2013
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.
Billetter til Norway Chess 2013
Voksen
Barn/Student
Voksen, runde 9 – inkludert kjendisturnering
Barn/Student, runde 9 – inkludert kjendisturnering
Hele turneringen (unntatt runde 7), voksen
Hele turneringen (unntatt runde 7), barn/student

170,90,275,145,835,425,-

Alle priser er inkl. gebyr fra billettportalen.

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!

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

Hotel Residence, Sandnes

Kongeparken, Ålgård

Aarbakke AS, Bryne

Flor & Fjære, Sør-Hidle

Stavanger Konserthus, Stavanger

Foto: Jiri Havran/Stavanger konserthus

Universitetet i Stavanger
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LOKOMOTIV MEDIA

Verdens beste sjakkspillere
møter verdens beste
maskinoperatører!
12. mai 2013 utfordrer verdens beste sjakkspillere hverandre i våre lokaler. For å vinne må de
ha kontroll på hvert trekk, hele tiden tenke flere trekk framover og samtidig være forberedt på
å snu seg rundt når situasjonen endrer seg.
Vi er sponsor for Norway Chess fordi vi tenker på samme måten. Våre kunder leverer og
installerer kritiske systemer til oljeindustrien. Da må vi ha kontroll på alle trekkene vi gjør.
Kvalitet, leveringstid, sporing og dokumentasjon betyr alt.
Det handler om å legge stolthet i alt det vi gjør, pride in every move.
Vil du bli med oss på laget?
Se våre ledige stillinger og les om hvordan det er å jobbe hos oss på www.aarbakke.no

Stolt sponsor av
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Ready foR landing,
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Tekst: Maren Stangeland

Første runde er i gang, og klokkene tikker stille. Det er mars 2004, og flere av verdens beste sjakkspillere er samlet i hurtigsjakkturneringen Reykjavik Rapid. Bare én klokke står stille. Ved et av
bordene mangler det en spiller bak de sorte brikkene. Garry Kasparov, sjakkens enehersker gjennom
de siste tjue årene, braser plutselig inn i lokalet. Russeren rekker fram en hånd, setter seg ned ved
bordet og skylder forsinkelsen på systemet. På andre siden av brettet sitter en liten gutt i hettegenser,
med bustete hår og en liten juiceflaske som proviant. Sjakkongens utfordrer heter Magnus, er 13 år og
kommer fra Norge.

«Mozart of Chess»
Partiet endte i et sensasjonelt remis, sjakkens språk for
uavgjort. Verdens beste sjakkspiller hadde mislykkes i å
beseire denne 13 år gamle gutten fra Bærum. Nettavisens
sjakkekspert sammenlignet prestasjonen med «som om
Brann presset Real Madrid i en kamp som endte 0-0.». Siden den gang har ulike sammenligninger blitt flittig brukt:
«Sjakkens Tiger Woods», «Større enn Usain Bolt» og det
ofte brukte «Mozart of Chess» er bare noen av forsøkene
i å avdekke dette utenomjordiske talentet.

Verdens yngste
For hvordan beskriver man egentlig en som blir verdens
yngste stormester, verdens beste sjakkspiller, og som blir
historisk med verdens høyeste rating noensinne? Hvilke
superlativer og metaforer strekker til for å beskrive disse
ufattelige prestasjonene, og ikke minst talentet til dette

Foto: New In Chess

22 år gamle geniet? Hva Magnus Carlsen har oppnådd, er
kanskje vanskelig å forstå, men likevel umulig å ikke bli
dypt fascinert av.

Liten interesse
Helt fra tidlig i barndommen viste Magnus spesielle evner
når det kom til hukommelse og måten han klarte å fordype seg i enkelte tema på. Før han fylte tre år, kunne han
ramse opp alle kjente bilmerker i verden. Som femåring
lærte han seg alle verdens land, flagg, folkemengde, hovedsteder og flateinnhold. Men da pappa Henrik Carlsen
introduserte ham for et spill med sorte og hvite brikker på
64 ruter, viste han ingen betydelig interesse. Det var først
tre år senere at han i et vellykket forsøk på å slå sin eldre
søster, fikk mersmak for spillet.

Framgangen
Magnus gjorde rask framgang, og begynte etter hvert å
trene sammen med norgesmester Simen Agdestein. Som
elleveåring deltok han for første gang i eliteklassen, klassen med landets tjue beste spillere, i landsturneringen på
Røros. I 2003 bestemte foreldrene hans seg for å selge bilen, leie ut huset og gi de fire barna hjemmeundervisning et
helt år, slik at Magnus kunne delta i sjakkturneringer over
hele verden.
– Det var veldig spennende. Vi var mange fine steder, og
opplevde mye rart. Men samtidig måtte jeg leve med alle
tingene mine i en bag, uttalte Magnus den gang til Dagbladet, bare en av mange nyhetskanaler som nå hadde
begynt å vise interesse for vidundergutten. Magnus på sin
side trivdes best som sjakkspiller, ikke superstjerne, og
den litt sjenerte og innadvente gutten takket nei til programmer som Skavlan og 60 minutes.
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Foto: New In Chess

Magnus sammen med faren, Henrik.

Prinsen av sjakk
Filmprodusent Øyvind Asbjørnsen var en av få mediepersoner som fikk komme tett på Carlsen i denne perioden.
Etter å ha fulgt Magnus og familien på verdensreisen,
kunne det norske folk endelig bli kjent med supergutten
gjennom en femti minutters dokumentar på NRK. «Prinsen av sjakk» lød tittelen, og forteller om den fascinerende gutten som i tillegg til å digge sjakk, både spiller

fotball og går på ski. Gutten som lader opp med Donald
Duck før han beseirer tidligere verdensmester Karpov,
og feirer uavgjort mot sjakkongen Kasparov på Mc Donalds med iskrem og pommes frites. Asbjørnsen fikk også
dokumentert da 13 år gamle Magnus lyktes i å kapre sitt
tredje GM-napp, og dermed bli den yngste stormesteren
i verden.
– Dette er en helt utrolig prestasjon. Det er nesten som at
en 13-åring skulle få Nobelprisen i kjemi, forsøkte trener
og norgesmester Simen Agdestein å forklare til VG. Igjen
må sammenligninger til for å understreke den enorme
suvereniteten.
Dokumentaren avslutter med en veslevoksen Magnus
som sier at han håper å bli verdensmester en dag: Helst
før 2020.

Spiller alltid på vinst
At barnestjerner har en tendens til å stagnere, er ikke
unikt for sjakkens verden. For mange kan presset bli
for stort, og interessen dale. Magnus har unngått disse
fellene, og hele tiden hatt en jevn og stødig kurs med
blikket mot toppen. På høyere nivå har sjakkpartier en
litt kjedelig trend for å ende i tidlige, avtalte remis. Når
to sterke spillere møtes i duell, spilles det gjerne svært
solid og forsvarende sjakk. Dermed benyttes ofte den
alternative måten å avslutte partiet på; nemlig å tilby
motstanderen remis relativt tidlig i spillet. Magnus på
sin side, har blitt hyllet for sin rå evne til å alltid spille
på beinhardt vinst.
– Remis er en naturlig del av spillet, men å avtale remis
tidlig er ikke naturlig, sa han til den britiske avisa The
Guardian i mars.
– Jeg blir vanligvis overrasket når motstanderen min gjør
en feil etter lang tid. Jeg forventer det ikke. Likevel skjer
det så ofte at det gir alltid mening å kjempe helt til slutten.
Når et sjeldent tap sniker seg inn, benytter Magnus dette
til sin fordel.
– Jeg blir veldig opprørt. Men jeg prøver å gjøre det beste
ut av det, ved at jeg blir veldig fokusert og sint og ønsker
å vinne det neste partiet, og da gjør jeg som regel det. Jeg
er som en såret tiger etter at jeg har blitt slått.

Fortsetter på neste side.

Modell: Magnus var G-Star RAW sin mannlige modell i
2011, og prydet butikkvinduer og -lokaler over hele verden.
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Kasparov

Foto: New In Chess

I 2005 kunngjorde Garry Kasparov at han ønsket å legge
opp som sjakkspiller. Etter tjue år på sjakktronen, regnet
som verdens sterkeste spiller noensinne, var han ikke
lenger motivert til å spille seriøse turninger. Men da det
kom til hvem som skulle overta plassen etter ham, ønsket
russeren fremdeles en finger med i spillet.
Høsten 2009 kom den store nyheten: Den norske
sjakkstjernen Carlsen skulle trene med tidenes beste,
Garry Kasparov. På denne tiden var Magnus 18 år og allerede ranket som nummer fire. Kasparov skulle gjøre ham
til nummer en, og det bare på et år.
Selv om de to hadde møttes til enkelttreninger ved et par
anledninger siden 2005, kom millionavtalen og det tette
samarbeidet som en overraskelse på mange. Måten norske Magnus nærmest har «lekt» seg til toppen på, sto i
sterk kontrast til det strenge treningsregimet fra tidligere Sovjetunionen. I disse statene har sjakk lenge vært en
del av skoleundervisningen, og har i flere tiår høstet fram
den dominante majoriteten av verdenseliten. Kasparov
studerte selv sjakk ved Mikhail Botvinniks sjakkskole for
begavede talenter, og er kjent for å verdsette disiplin og
perfeksjon.

Nummer en
Forskjelligheter til tross; ideen om at den gamle mesteren
lærer knepene sine videre til den unge og lovende, var i
seg selv ingen dum idé. Magnus klatret raskt opp til nummer to på rankingen, og ble historiens yngste til å passere
den gylne 2800-grensen i rating. Men noe skurret: Kun et
halvår senere var avtalen lagt død.
– I starten følte jeg at jeg lærte mye, og plutselig eksploderte resultatene. Da var ting gøy. Men Kasparov ville bestemme veldig mye, og det var til slutt det som gjorde at
samarbeidet tok slutt, fortalte Magnus til VG i etterkant.
– Når det gjelder sjakk, liker jeg å ta avgjørelsene mine
selv og være komfortabel med det jeg gjør. For meg er dét
viktigere enn at beslutningene er hundre prosent korrekte.

Historisk
Russerens behov for å bestemme, og alle disse kravene
til struktur, passet rett og slett ikke inn. Fra 1. januar
2010 lå likevel Magnus som nummer en, den yngste til å
toppe verdensrankingen noensinne. Det er liten tvil om

at Kasparovs påvirkning ga ham et løft, men Magnus har
siden opprykket bevist at det er der han hører hjemme.
Mens andre toppspillere ofte ender opp med poengdelinger og en score midt på treet, er Magnus alltid med
i toppen av de tøffeste turneringene. Etter tre år som
nummer en, ble han i 2013 historisk med tidenes høyeste rating.

Publikumsfavoritt
Sjakk som publikumssport er på mange måter begrenset: Man kan følge med i spurten, men ledelsen er lite
visuell. Likevel råder det liten tvil om at Magnus har blitt
en publikumsfavoritt. Samtidig som diskusjonen pågår
om sjakk kan regnes som en idrett, vinner Magnus Folkets Idrettspris 2009 med dobbelt så mange stemmer
som nummer to.

Superstjerne
Gjennom sin korte men spektakulære karriere, har den
unge nordmannen satt de fleste rekorder innen sjakk:
Første, yngste, beste, eneste er ord som jevnlig popper
opp. I tillegg er han kanskje den første sjakkspilleren
til å nærme seg status som superstjerne også utenfor
spillets verden. Den litt mediesky gutten som for noen
år siden uttalte at han mislikte å snakke med journalister som ikke kunne sjakk, har fått flere redaksjoner til
å fordype seg i gamet, og dermed ruste seg for dypere
spørsmål enn «Hva liker du med sjakk?».
Men det er ikke bare aviser og nyhetskanaler som vil
ha en bit av Magnus – utallige talkshow i både innland
og utland trygler om noen minutter med geniet i sofaen. Nylig har vi kunnet se en mer voksen, selvsikker og
avslappet Carlsen spille med på amerikanske programlederes spøker, i TV-programmer som The Colbert Report og SoulPancake. The New Yorker skrev ti sider om
ham, han har spilt sjakk mot Red Hot Chili Peppers, møtt
Jay-Z og vært på lunsj arrangert av Silicon Valley Bank
med blant annet styrelederen i Apple. Endelig har også
60 minutes fått sin etterlengtede prat med nordmannen.

Magnus i Westernbyen på Ålgård.

Cosmopolitan plasserte nylig 22-åringen på listen over
«The 21 sexiest men of 2013».

VM-kvalifisert
Selv om supertalentet har valgt å gi mer av seg selv den
siste tiden, beholder han alltid beina godt plantet på jorda. Fokuset på sjakken svikter aldri: Med hele 17 store turneringsseiere, inkludert den avgjørende og uhyre
dramatiske Kandidatturneringen, er Magnus Carlsen nå
kvalifisert til VM-matchen mot Anand i høst. Det største
hinderet er passert, og den offisielle verdensmestertittelen er farlig nær. Det er dermed i storform at Magnus
entrer Sandnes. Han er ikke lenger den lille gutten på
andre siden av brettet: Han er Magnus Carlsen, sjakkens
første superstjerne, motstandernes største frykt, sjakkprinsen som ble konge. Men juiceflaska og det litt bustete håret er der fortsatt.

Star Trek
Magnus har også bevist at han våger seg ut på ukjent
farvann: I 2011 ble han spurt om å stille som modell for
det nederlandske klesmeret G-Star RAW, da selveste
Johnny Depp måtte avlyse. Magnus takket ja og stilte
på fotoshoot med Liv Tyler, som han forøvrig ikke kjente til fra før. Like etter tilbød filmregissør Jeffrey Jacob
Abrams ham en rolle i den nye Star Trek-filmen som
en sjakkspiller fra fremtiden. Det britiske kvinnebladet
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Sitater
http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/12/26/418537.html
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=224929
http://www.vg.no/sport/artikkel.php?artid=10038571
http://www.guardian.co.uk/sport/2013/mar/10/
chess-magnus-carlsen-world-title
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Veteraner,
vidunderbarn
og underdogs
Tekst: Maren Stangeland

Verdenseliten i sjakk samles i regionen vår for å kjempe om heder og store pengesummer, i det som
regnes som tidenes sterkeste turnering. Med et skyhøyt ratingsnitt på 2776 er det de åtte beste i
verden, Kinas nummer én og en ung, norsk underdog som utgjør den imponerende deltakerlisten.
Åtte ulike nasjoner er representert. Favorittene møter utfordrerne. Verdenseneren kjenner vi godt,
men hvem er egentlig resten?
Ranking pr. mars 2013.

Levon Aronian
(f. 1982, Armenia)
Verdensranking: 3
FIDE: 2809

Teimour Radjabov
(f. 1987, Aserbadsjan)
Verdensranking: 4
FIDE: 2793

Sergey Karjakin
(f. 1990, Russland)
Verdensranking: 5
FIDE: 2786
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Med et knapt ratingpoeng bak nummer to,
lurer Levon Aronian. Som tjueåring ble armeneren både nasjonal mester og juniorverdensmester, og har siden den gang klatret stødig mot verdenstoppen. Aronian er
en av seks spillere som har bikket den gylne 2800-grensen, og blir regnet som en av
Magnus Carlsens største konkurrenter både
i superturneringen og i årene som kommer.

De to møttes for første gang i 1. runde av FIDE-VM i Libya i 2004, hvor Aronian gikk seirende ut etter omspill. Siden den gang har
de møttes flere ganger i tøffe kamper, og verdenstreeren beskrives ofte som både taktisk
og kreativ når han briljerer på brettet. Disse egenskapene har gjort ham til verdensmester i både hurtigsjakk (2009) og lynsjakk
(2010).

Teimour Radjabov fra den sterke sjakknasjonen Aserbajdsjan, ble en av verdens yngste
stormestere gjennom tidene. Hans store
gjennombrudd kom da han som 15-åring
beseiret Garry Kasparov i den berømte Linares-turneringen i Spania. Talentfulle Radjabov var den første til å beseire legenden med

svart på hele syv år, og særlig populært var
det ikke for den beseirede da partiet i tillegg
ble kåret til turneringens beste. 25-åringen
har lenge ligget blant topp ti, men det er
først de siste to årene han har tatt steget opp
til topp fem.

Bare 12 år og syv måneder gammel ble
ukrainskfødte Sergey Karjakin tidenes yngste stormester. 90-modellen har i likhet med
jevngamle Carlsen, lykkes i å ta steget fra vidunderbarn til verdenstoppen. Med sine 2786
ratingpoeng er Karjakin rangert som nummer fem i verden, men det ser ikke ut til at
han har planer om å stoppe der.

følgelig ønsket å vinne, men andre og tredje
plass ville også være bra. Treneren hadde da
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 første plass,» forteller han. Den unge
seierslystne har også uttalt at fremtiden tilhører hurtigsjakk, noe som kan tenkes å ha
en aldri så liten sammenheng med hans seier foran Magnus Carlsen i VM i hurtigsjakk
(2012). Nå møtes de unge rivalene igjen med
ett og samme mål – å vinne det hele.

I et intervju forteller 23-åringen om da han
under sitt første juniorverdensmesterskap
ble spurt av treneren hvilken plasseringen
han satset på. Karjakin svarte at han selv-

Viswanathan Anand
(f. 1969, India)
Verdensranking: 6
FIDE: 2780

Veselin Topalov
(f. 1975, Bulgaria)
Verdensranking: 7
FIDE: 2771

Hikaru Nakamura
(f. 1987, Japan)
Verdensranking: 8
FIDE: 2767

Peter Svidler
(f. 1976, Russland)
Verdensranking: 14
FIDE: 2747
(Ranking pr. april 2013)

Wang Hao (f. 1989, Kina)
Verdensranking: 16
FIDE: 2743

Eldste deltaker Viswanathan Anand har vært
regjerende verdensmester siden 2007, en
tittel han har vunnet hele fem ganger. I sine
yngre dager var Vishy, som han ofte blir kalt,
kjent for å spille sine partier i lynsjakktempo.
Dette førte med seg kallenavnet «Lightning
kid», og lyngutten ble i 1987 den første inderen til å vinne juniorverdensmesterskapet
i sjakk. Sammen med spillere som amerikanske Bobby Fischer og vår norske Magnus

Carlsen, har verdensmesteren bidratt betydelig til å utfordre det sterke hegemoniet av
spillere fra den tidligere Sovjetunionen.

Bulgareren Veselin Topalov har i likhet med
Anand vært i verdenstoppen i over 20 år. I
2005 ble han verdensmester, etter en knusende seier i VM-turneringen i San Luis,
Argentina. Året etter mistet han tittelen i
en kontroversiell kamp mot Kramnik, hvor
Topalov anklaget sin motstander for bruk av
ulovlig datahjelp. Hovedgrunnlaget for disse
beskyldningene var at under partiene ble

Kramniks beste trekk ofte utført like etter
hans mistenkelig mange toalettbesøk.

Hikaru Nakamura ble født i Japan, men flyttet til USA med familien i en alder av to. 15 år
og 79 dager gammel ble han historisk da han
slo Bobby Fischers rekord som den yngste
amerikanske stormester noensinne.

siste årene, og mange kjenner han kanskje
som verdens fremste nettsjakkspiller. På
ICC (Internet Chess Club) briljerte han lenge
under brukernavnet «Smallville». Etter VM i
lynsjakk i 2011, spilte Nakamura og Magnus
en privat match på 40 lynsjakkpartier.

I 2011 imponerte Nakamura stort med seier
i den sterke turneringen Corus Wijk aan See,
der han gikk til topps foran både Carlsen,
Anand, Aronian og Kramnik. Amerikaneren
har besøkt Norge ved flere anledninger de

Verdensranking 107
FIDE: 2629

Med sine 2771 ratingpoeng er Topalov rangert som nummer syv i verden, og er én av
seks spillere som har vært over 2800-grensen. Med sin aggressive spillestil er Topalov
kjent for å være en publikumsfavoritt.

Et kjent navn er han også for de som husker
det medieomtalte partiet før jul, hvor Carlsen kvalifiserte seg med remis som tidenes
høyst ratede spiller.

Peter Svidler er russeren som gjorde VM-kvalifiseringen uhyre spennende, da han slo
Magnus med svart i siste runde av Kandidatturneringen i mars. Svidler er rangert som
nr 14 i verden, men med tredje plass i nettopp

denne turneringen har 36-åringen gode muligheter for å kjempe i tet. Svidler har vunnet
Russisk Mesterskap hele seks ganger, og er i
tillegg kjent for sin lidenskap til cricket.

Litt lenger nede på verdensrankingen, finner
man unge Wang Hao. Wang ble stormester
som 16-åring, og tok sin første tittel som
kinesisk mester i 2010. Siden det har kineseren klatret stødig mot toppen. Den største
triumfen i karrieren til nå er nok Biel Chess
Festival i fjor sommer, hvor han vant med ett
poeng foran Magnus Carlsen.

gynne med Xiangqi, eller kinesisk sjakk som
det også blir kalt. Det strategiske brettspillet
har noen likheter med sjakk, men benytter
brikker som elefanter, soldater og kanon,
hvor reglene er knyttet opp mot elver og fort.
Da Xiangqi-treneren ikke var på jobb den
dagen Wang Hao oppsøkte klubben, ble han
i stedet introdusert for tradisjonell sjakk. Nå
er kineseren invitert til historiens sterkeste
turnering på andre siden av kloden, og angrer neppe på at han valgte bort elefantene.

Talentet påstår at han ikke bruker mye tid på
sjakk, og til og med røpt at han lærte sjakk
ved en tilfeldighet. Hao ønsket nemlig å be-

Jon Ludvig Hammer
(f. 1990, Norge)

Anand har den siste tiden slitt med å henge
med den yngre generasjon, og står uten seier i en superturnering siden 2008. I sterke
Tata Steel Chess på nyåret, viste likevel inderen glimt av gammel storhet.

Som klart lavest ratet, er norske Jon Ludvig
Hammer turneringens store overraskelse.
Journaliststudenten har til tross for å ha
levd i skyggen av Magnus Carlsen, hevdet
seg som ett av Norges største sjakktalent
noensinne. Hammer har etter å ha oppnådd
GM-tittelen i 2009 flere sterke prestasjoner
bak seg. Den største er kanskje EM-sølvet på

1. bord for Norge under EM for lag. Hammer
slo dessuten Magnus Carlsen for første gang
på 9 år under en hurtigsjakkturnering i Kristiansund i 2010. Som turneringens underdog
har Jon Ludvig gode muligheter for å imponere. Selv sier han målet er å vinne minst et
parti, og å ikke komme sist.
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SOLBAKKANE, ÅLGÅRD 21 LEILIGHETER

FLOTTE, PRISGUNSTIGE LEILIGHETER
I HJERTET AV SOLBAKKANE

INNFLYTTING
NOVEMBER 2014

VI HAR FOR SALG FLOTTE LEILIGHETER
I ULIKE STØRRELSER OG PRISKLASSER.
FRA 69 M2 MED 2 SOVEROM, TIL 97 M2
MED 3 SOVEROM.
Samtlige leiligheter har adkomst via heis, som gir enkel
tilgang for både rullestoler og barnevogner. Her er du sikret
gode lysforhold og egen terrasse vendt mot vest eller sørvest.
Leilighetene leveres nøkkelferdige, med fint kjøkken, vannbåren varme samt egen parkeringsplass og ekstra bod
i garasjeanlegg.

Meld din interesse! Kontakt Jadarhus Gjesdal ved
Bente E. Hetland 905 99 892 eller Unni Oftedal 400 73 450,
eller EiendomsMegler 1 ved Leiv Inge Stokka 952 10 773.
www.jadarhus.no
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Sjakkens ABC
Synes du det er vanskelig å henge med på alle sjakkens ord og uttrykk?
Med denne ordlista blir du godt rustet.
Tekst: Maren Stangeland

Analyse: En viktig del av å bli bedre i sjakk er å analysere egne og andres partier, etter at partiet er avgjort.
Her ser man på ulike muligheter og varianter, bedømmer gode og dårlige trekk, og ser på hva som kunne blitt
gjort annerledes. I sjakkturneringer er det tradisjon for å
analysere sammen med motstanderen sin etter et parti.
Avdekker: Sjakktrekk hvor man flytter en brikke, slik at
en annen brikke angriper.
Betenkningstid: FIDEs offisielle betenkningstid for
sjakk er 90 minutter på de første 40 trekkene etterfulgt
av 30 minutter på resten av partiet med et tillegg på 30
sekunder per trekk fra første trekk. I VM benyttes 120
minutter på de første 40 trekkene, 60 minutter på de
neste 20 trekkene og deretter 15 minutter på resten av
partiet med et tillegg på 30 sekunder per trekk fra trekk
61. Hvis en spillers tid går ut, har han tapt. Det benyttes
også en rekke andre betenkningstider. Se klokke, lynsjakk og hurtigsjakk.
Binding: En binding er et type 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. Dette fordi at
løperen kan ta kongen.
Blindsjakk: En form for sjakk der trekkene gjøres uten
at spillerne kan se brettet eller brikkene, og uten at de
har annen form for fysisk kontakt med dem. Trekkene
kommuniseres ved hjelp av sjakknotasjon. Se notasjon.
Bobby Fischer: Et sjakknavn man bør kjenne til. Fischer
er ansett for å være en av de mest begavede sjakkspillerne gjennom alle tider. Han ble verdensmester i
1972 etter å ha beseiret sovjetrusseren Boris Spasskij
i Reykjavik, som den eneste amerikaner i historien. Han
mistet tittelen tre år senere, etter at han nektet å stille
opp for å forsvare tittelen. Fischer var også kjent for sin
eksentrisitet, sin ukonvensjonelle opptreden og sine ekstreme politiske synspunkter. Han døde i 2008.

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 vanligvis som en liten svakhet i stillingen.

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.

Dronningfløy: Den halvdelen av brettet som dronningen
står på i utgangsposisjon.

Hurtigsjakk: Hurtigsjakk er en type sjakk hvor det må
spilles raskere enn det som er normalt: Det kan variere mellom 15 minutter og en time for hver spiller, noen
ganger med et tidstillegg per gjennomført trekk.

Eliteklassen: Øverste klasse i Landsturneringen med hovedkrav på minst 2350 i rating. Vinneren av eliteklassen
får tittelen Norgesmester.
ELO: Navnet på ratingsystemet, oppkalt etter systemets
oppfinner Arpard Elo. Se Rating.
«En passant»: Fransk for ”i forbifarten”. 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 passant-trekket må
utføres umiddelbart etter at B har flyttet bonden to felt
frem.
FIDE: Fédération Internationale des Échecs eller Verdenssjakkforbundet er en internasjonal organisasjon
som forener de ulike nasjonale sjakkforbundene i verden. I tillegg til å organisere verdenmesterskapet i sjakk
og sjakkolympiader, beregner FIDE Elo-rating til spillerne, definerer reglene i sjakk og tildeler titler.
FM: Forkortelse for FIDE-mester, en sjakktittel som utdeles av det internasjonale sjakkforbundet FIDE. Tittelen tildeles spillere som på et eller annet tidspunkt har
oppnådd en offisiell rating på 2 300. FM er tittelen under
IM og GM.
Fribonde: En bonde som ikke kan stoppes av motstanderens bønder blir blokkert av motstanderens bønder.
Dette er ofte en fordel i sluttspillet når det er mulighet
for å gå inn med bonde og få ny dronning! Se forvandle.

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.

Forvandle: Når en spillers bonde går inn på motstanderens innerste rad (1. eller 8.-raden), kan den forvandles
til en ny brikke. I de aller fleste tilfeller velges det en
dronning (da dette er den beste og mest verdifulle brikken), men noen ganger velges også tårn eller springer
for å unngå patt.

Bukk: Å bukke i sjakk betyr å gjøre et veldig dårlig trekk,
som er svært avgjørende for stillingen.

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

Chessbase: ChessBase er det mest solgte kommersielle databaseprogrammet for lagring av og søking i sjakkpartier. I tillegg til at man kan søke etter partier og stillinger basert på spillernes navn eller sjakkåpninger, har
ChessBase også innebygd analyseverktøy.

Gambit: En gambit er en sjakkåpning der en spiller ofrer
materiell for å oppnå andre fordeler. Vanligvis er det en
bonde som blir ofret, men det finnes også gambiter der
man ofrer en løper eller springer. Se åpning.
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ICC: Internet Chess Club – en av verdens største online
sjakklubber
IM: International Master eller Internasjonal mester, er
tittelen mellom FM og GM. Det stilles et krav på 2400 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 retter”. Dette er noe
man sier før man skal rette på en brikke som f. eks står
skevt. I sjakk er man egentlig nødt til å flytte brikken om
man har rørt ved den. Derfor brukes J’adoube som et
unntak fra denne regelen.
Junior: Spiller under 20 år.
Kasparov: Garry Kasparov blir regnet som en av verdens
sterkeste sjakkspillere. Han hadde tidenes høyeste rating på 2852, helt til Magnus Carlsen passerte ham ved
inngangen av 2013. Han var verdensmester i sjakk fra
1985 til 2000, og la opp som spiller i 2005.
Klokke: Klokke (eller et sjakkur) brukes i alle formelle
partier, og begrenser spillernes betenkningstid. Etter at
man har gjort et trekk, trykker man på klokken slik at
motstanderens klokke går. Går tiden ut, har man tapt. Se
betenkningstid.
Kongefløyen: Den halvdelen av brettet som kongen står
på i utgangsposisjon.
Kvalitet: ”Å lede med kvalitet” vil si at man leder med et
tårn for enten en springer eller en løper, altså to poeng
materielt.
Kvalitetspoeng: Kvalitetspoeng er en del av monradsystemet, og gis ved poenglikhet for å avgjøre plassering.
Kvalitetspoeng regnes ut i fra poengsummen til motstanderene.

Lagsjakk: I lagsjakk spiller flere sammen på et lag, men
heller ikke her kan spillerne motta hjelp fra sine lagkamerater. Ofte er det slik at man sitter rangert fra best
til svakest (f. eks 1. til 4. bord), slik at man møter en likt
rangert spiller på motstanderlaget. Som regel telles lagpoeng først, og så individuelle poeng etterpå.

Rating: Et tall som sier noe om spillestyrken. Tallet regnes ut i fra prestasjon i forhold til forventning.

Landsturneringen: Norgesmesterskapet i sjakk som
arrangeres av Norges Sjakkforbund, vanligvis midt på
sommeren. Det spilles i fire aldersbestemte klasser opp
til Junior (under 20 år), og syv klasser basert på spillerstyrke.

Remis: Uavgjort. Remis oppstår enten 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 avtale.

Lynsjakk: Sjakk med svært liten betenkningstid, normalt
cirka fem minutter hver per parti.
Monradsystemet: Monrad er det turneringssystemet
som benyttes i de fleste turneringer i Norge. Hovedprinsippet er til enhver tid at de som har like mange poeng,
møtes i neste runde, men ingen møter samme spiller
flere ganger, og det tilstrebes jevnest mulig fargefordeling og fargeveksling fra runde til runde når det er mulig
innenfor en poenggruppe.
Notasjon: Ved alle formelle partier utføres det sjakknotasjon, dette for senere gjennomgang og analyse. Hver
brikke (bortsett fra bonden) noteres med sin forbokstav,
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 avsluttes partiet med remis (uavgjort) som resultat.

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

Rokade: Rokade er et spesialtrekk: Man flytter to brikker i ett trekk, kongen og ett av tårnene. Man rokerer
ved å flytte kongen to felt mot et tårn, og deretter flytte
tårnet til det feltet som kongen passerte
Sentrum: De fire midterste feltene på brettet: e4, e5, d4
og d5. Særlig i åpningen er det viktig å ta kontroll over
dette området.
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 forhindrer sjakken, eller om mulig; slå brikken som
sjakker.

Sluttspill: Et stadium av spillet hvor det er få offiserer,
dvs. brikker som ikke er bønder, igjen. Noe klart skille
mellom midtspill og sluttspill finnes imidlertid ikke. Som
regel er det ikke nok brikker igjen til å sette inn et direkte mattangrep mot kongen, så målet er gjerne å skaffe
seg en materiell overvekt ved å få til en bondeforvandling. Se forvandling.
Stormester: Se GM.
Tidsnød: Lite tid igjen på klokken kalles tidsnød. Dette er
et ganske relativt begrep.
WGM: Women Grand Master. Selv om alle titlene er åpne
for kvinner, finnes det også FM-, IM- og GM-titler kun
for kvinner, med noe enklere krav. Mange kvinner velger
derimot å ikke ta disse titlene, da menn og kvinner stiller
under like forutsetninger.
Åpning: Den første fasen av partiet der begge spillerne
er opptatt av å få utviklet brikkene og gjøre krav på viktige felt, særlig sentrum. I de fleste partier spilles åpningstrekkene ganske raskt fordi begge spillerne pleier å ha lært de første trekkene utenat. Det finnes flere
forskjellige åpninger, noen fokuserer på aggressivitet,
andre på å holde en sunn og solid stilling.

Sjakkmatt: Kongen er i sjakk, og det er ikke mulig å gjøre
noen lovlige trekk. Kongen blir aldri slått; partiet er over
så snart kongen er satt sjakkmatt. Å sette motstanderen
sjakkmatt er det endelige målet i sjakk (selv om ikke alle
partier ender med matt – ofte gir en spiller opp før mattstillingen oppstår, eller partiet ender med remis).

Ventilasjonsrengjøring

l privatboliger
l barnehager
l små- og mellomstore
bedrifter
Vi rengjør vifter,
ventiler, kanaler,
filter - det vil si
alle deler av et
ventilasjonsanlegg.
Rensingen kan utføres 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.

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

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

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.

51 48 39 35

post@Vvrens.no
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SMARTE TREKK...
shoppe, spise
- eller se en god film på kino

- Om du vil

Midtpunktet

i Sandnes

AMFI VÅGEN - MIDTPUNKTET I SANDNES - ÅPENT: HVERDAGER 10-20 (MAT 9-22) LØRDAG 10-18 (MAT 9-20) • AMFI.NO
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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 A-K maskiner!

Ålgård Landbrukssenter – din
autoriserte Husqvarnaforhandler
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 en Automower som passer
din plen og at du har noen å gå til hvis
du trenger hjelp i ettertid.

t 2013
NyheAutomower
308
Opp til 800 m2

Automower 305 – Originalen som yter
det lille ekstra. Opp til 500m2

A-K pris

Fra kr

11 99in0k,l.-mva.

Automower 220 AC
Opp til 1 800 m2

Automower 265 ACX
Kongen over alle robotklippere. Opp til hele 6 000 m2

Automower 230 ACX
Opp til 3 000 m2

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

Åpningstider
Man–ons, fre: 08.00–16.00
Torsdag:
08.00–19.00
Lørdag:
09.00–14.00

www.a-k.no
7. - 18. mai 2013
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En eventyrlig
utvikling
på 17 år
Jadarhus

Evnen til å tenke nytt og alltid være i forkant er etter alt å dømme den viktigste årsaken til
suksessen for Jadarhus. Nå ønsker byggefirmaet å identifisere seg med sjakkstormesteren
Magnus Carlsen og turneringen Norway Chess.

20

7. - 18. mai 2013

“Det lille ekstra”
• avtalt kvalitet • til rett tid • til avtalt pris
• innovative og moderne • miljøfokus – lavenergiboliger (Isobo)

Tekst: Ole Sivertsen

– Magnus er en utrolig og fargerik ung mann. For å bli
en god sjakkspiller, kreves struktur, konsentrasjon og
evne til å tenke strategisk – egenskaper vi gjerne vil
identifisere oss med. Det bidrar til å gjøre oss til et godt
byggefirma, forklarer adm.dir. Rune Hatlestad og tilføyer kjapt:
– Magnus og konkurrentene utgjør toppen i det geniale
spillet, men for oss er breddeaspektet like viktig ved at
sjakken blir promotert ut i skolene. Vi tror at dette vil appellere og skaper entusiasme for sjakkspillet ute blant
ungdom.
Hatlestad trekker fram selskapets nytenkende filosofi
som den aller viktigste verdien for Jadarhus.
– Vi ønsker å være framoverlente, søkende etter nye byggemetoder, framtidsrettede tekniske løsninger og nye
måter å skape gode bomiljø for våre kjøpere. I bunn for
dette arbeidet ligger de andre verdiene våre: ærlig, lojal,
stolt og kundefokusert.
Enkelt sagt, så er vår siste jobb grunnlaget for vår neste.
Jadarhus er blant de større lokale byggefirmaene i vår
region. Østerhus-gruppen er størst, men Jadarhus er
nesten like store som Block Watne lokalt. I dag har Jadarhus aktivitet i 14 av fylkets kommuner. Og det meste
(70 pst) av aktiviteten er i egen regi. Det betyr at selskapet erverver tomtearealer, regulerer, detaljprosjekterer
og bygger ut komplette boligfelt. Et godt eksempel er
Solbakkane på Ålgård, som skal bygges ut med nærmere 700 boenheter over en 15 års periode. Konsernet har
tomtereserver for cirka 1800 boenheter.
Jadarhus-sjefen tenker mange år framover og er i så
måte spesielt glad for nye signaler om politisk vilje til å
få skikkelig gang på boligbyggingen.
– Ja, det løsner nå i de mest sentrale stedene i Stavanger-regionen, og det er på høy tid. Størrre tilbud ut vil
dempe prisøkningen på boliger. Prisveksten har vært ute
av kontroll og gjort det vanskelig for mange boligsøken-

Ledergruppen i Jadarhus sammen med Magnus Carlsen. F.v.: Rune Hatlestad, Arild Slettebø, Geir Sandsmark, Magnus Carlsen, Øyvind
Hoelgaard og Kjell Madland.

de å komme inn i egen bolig. Dette rammer unge i etableringsfasen veldig sterkt.
I virkelig store prosjekter som både er i gang og nærmer
seg, samarbeider Jadarhus med andre kjente aktører i
bransjen.
– Vi har en god kultur i Rogaland for å løfte sammen,
selv om vi er konkurrenter. Det skjer for eksempel når
den store utbyggingen i Madla/Revheim-området trolig
starter opp i 2016. Her planlegges det cirka 4000 boenheter, der vi har en stor andel i samarbeid med andre. Vi
er inne i positive prosesser knyttet til utbygging i privat
regi i samspill med Stavanger kommune, understreker
Hatlestad.
Utviklingen i boligbyggingen har endret seg vesentlig de
siste årene. Byggefirmaene må tenke mye mer på effektiv arealutnyttelse, flere boenheter pr. dekar. I dag bygges det gjerne opp mot fem boliger per dekar, og likevel klarer vi å planlegge med tett/lav trehusbebyggelse

i to og tre etasjer. Vi tror slik bebyggelse med varierte
boligstørrelser er med å skape gode og stabile bomiljø.
Eksempler her for Jadarhus’ vedkommende er på Hove
og Asheim i Sandnes og Bryne sentrum. Hatlestad er
opptatt av at boområdene ikke får drabantpreg over seg.
Det bygges mest i to etasjer, der bilen får plass under
bakken og med lett tilkommelig fellestun for nødvendige
tjenester og utrykningskjøretøyer.
– Og så er det viktig å legge til rette for hele spekteret av
aldersgrupper, gjerne i samme felt. I så måte har vi store
forventninger til seniorboliger som tilrettelegges slik at
folk kan bo der lenger. Dette har avgjort en samfunnsmessig funksjon, sier han.
Rune Hatlestad var den første som ble ansatt da Jadarhus ble etablert for drøyt 17 år siden. Om fire-fem år er
planen å passere 1 milliard kroner i omsetning.
Han må innrømme at det er som et eventyr, uten at han
er sjakkmatt!

FAKTA JADARHUS GRUPPEN AS
Etablert oktober 1995 av Rune Hatlestad, Per Malde og
Håkon Nyland.
Konsernet består av:
Jadarhus AS, Jadarhus Gjesdal AS, Jadarhus Rehab AS,
Jadarhus Ryfylke AS og Bogafjell Utbygging AS.
Hovedkontor: Forus i Stavanger.
Administrerende direktør: Rune Hatlestad.

Omsetning 2010: 320 mill. kr.
Omsetning 2011: 488 mill. kr.
Omsetning 2012: 590 mill. kr.
Budsjett 2013: 647 mill. kr.
Leverer årlig rundt 200 energieffektive boenheter.
170 ansatte – en økning på ca. 70 på tre år.
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SOLBAKKANE, ÅLGÅRD 10 ENEBOLIGER I KJEDE

INNHOLDSRIKE, ROMSLIGE OG PRAKTISKE
FAMILIEBOLIGER MED DOBBEL CARPORT

INNFLYTTING
VÅREN 2014

VI SKAL BYGGE 10 FLOTTE FAMILIEBOLIGER
PÅ BESTE SOLBAKKANE! HER FÅR DU
150 GODE M2 OG FLEKSIBLE ROMLØSNINGER
OVER 2 ETASJER. NB: HALVPARTEN AV
BOLIGENE ER ALLEREDE SOLGT!
Bestem selv om du vil ha spisestue eller et ekstra soverom
i førsteetasjen. Herlige uteplasser både foran og bak huset
sikrer deg sol fra morgen til kveld. Her ligger alt til rette for
at du kan skape akkurat det hjemmet du alltid har drømt om.

Meld din interesse! Kontakt Jadarhus Gjesdal ved
Bente E. Hetland 905 99 892 eller Unni Oftedal 400 73 450,
eller EiendomsMegler 1 ved Leiv Inge Stokka 952 10 773.
www.jadarhus.no
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PRISER FRA
4 290 000

Kontakt oss på telefon 38 33 33 33 eller post@birkelandbruk.no. www.birkelandbruk.no

GJØR ET SJAKKTREKK!
LA OSS BEHANDLE KLEDNINGEN FOR DEG!

1
UKE
LEVERINGSTID
Velg mellom 200.000 farger - vi blander selv.

Glem membran, gipsplater og arbeidsmengden flis krever.
Fibo-Trespo Veggpanel er ekkert, raskt å sette opp og en
av de sikreste veggløsningene på markedet - godkjent i
henhold til Våtromsnormen og er utviklet for å tåle direkte
vannpåvirkning. Format:11x620x2400mm
Se nærmeste forhandler eller www.fibo-trespo.no

fra Huntonit

Colour collection fra Fibo-Trespo har
nærmere 300 design å velge blant.

Vintage Colletion

fra Fibo-Trespo

Veggpanel

sannsynligvis
verdens
er
anbefalt
av NAAFreneste
og innehar Inneklima Merket

Huntonit 8 Fas
hvitkalket

Huntonit Symfoni
lasert Cappuccino

Huntonit Symfoni
lasert Mocca

oni
Symf
onit
Hunt t Frappe
r
lase

Shabby chic eller den industrielle looken?
Vintage gir det rette utgangspunktet; hvitkalket
kostemalt panelplate i 8 bords Fas og Huntonit
5 bord Symfoni med lasert overflate i tre farger.
Format:11x620x2390mm
Se nærmeste forhandler
eller www.huntonit.no

7. - 18. mai 2013

23
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Norges Sjakkforbund (NSF) ble stiftet i 1914.
President: Jøran Aulin-Jansson.
NSF organiserer sjakklivet for voksne og har
også tilbud til barn og unge.
Cirka 110 klubber med 2600 medlemmer.
Arrangerer Landsturneringen, Norges Grand
Prix, Seriesjakken og NM for klubber.
Medlemsblad: Norsk Sjakkblad.
NSF samarbeider nært med Ungdommens
Sjakkforbund som organiserer sjakkaktiviteter for barn og ungdom til og med det
året de fyller 25 år.
Ungdommens Sjakkforbund har 100 lokallag og er nesten dobbelt så stort som NSF i
antall medlemmer.

Han lever og ånder for sjakk. Han har satt verdensrekord i maratonlynsjakk – over 92 timer med sjakk
i strekk. Han holdt seg våken i nær fire døgn og kunne knapt stå på beina.
Tekst: Ole Sivertsen

Nå vet du litt mer om sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson (51), mannen som stod for denne verdensrekordbragden i 1984.
– Jeg satte verdensrekord for å skape oppmerksomhet
rundt sjakken. Så vidt jeg vet, var det en av de første gangene Dagsrevyen hadde innslag om sjakk. Sånn sett var
det meget vellykket, forteller han.
– I 41 av mine leveår har jeg spilt sjakk, og på de årene
kan jeg telle de dagene jeg ikke har spilt. Så du kan si at
jeg er litt mer enn normalt interessert.
Aulin-Jansson er selvsagt på plass i Stavanger-regionen
når Norway Chess starter om få dager. Som arrangementssjef har han et stort ansvar for at den første norske superturneringen skal gå mest mulig knirkefritt.
– Denne turneringen ser ut til å bli en av de sterkeste i
verdenshistorien. Vi har to nordmenn med i dette eksklusive selskapet, noe jeg synes er kjempegøy. Dette
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blir utrolig spennende, og for oss er dette like stort som
de største turneringene i fotball. Når Magnus Carlsen i
høst skal spille om VM-tittelen, blir han den første nordmannen i historien som har oppnådd dette. Da kan vi
sammenligne med en Champions League-finale.
Sjakkpresidenten kan ikke få rost Kjell Madland & Co i
Norway Chess 2013 godt nok.
– Det er fantastisk hva de har fått til. Kjell og resten av
gjengen har lagt ned utrolig mange arbeidstimer for at
turneringen skal bli en suksess. De har veldig høye ambisjoner ved å prøve å formidle sjakk til så mange som
mulig og på en så god måte som mulig.
I så henseende blir skolesjakkturneringen i Kongeparken utrolig gøy. Vi håper at 400-500 barn skal komme og
delta på sjakken, sier Aulin-Jansson.
Han skisserer følgende mål for NSF:

– Flest mulig skal få mest mulig glede og nytte av sjakken. En slik turnering vil i sterk grad bidra, og det gjør
meg veldig glad.
Parallelt med Norway Chess arrangerer Stavanger Sjakklubb, Magnus Carlsens klubb, Stavanger Open NGP
2013 (Norges Grand Prix). Turneringen er åpen for alle
registrerte spillere. Hovedtyngden av de forventede 150
påmeldte kommer fra Stavanger-regionen, men spillere
fra 12 forskjellige nasjoner, bl.a. India, er påmeldt.
– Dette er en internasjonal turnering og ikke noe småtterier. Spillested er Scandic hotel på Forus, opplyser
presidenten.
Sjakk spilles over hele verden. Ifølge Aulin-Jansson
spiller 605 millioner mennesker sjakk, 7,5 millioner er
organiserte sjakkspillere, resten er hobbyspillere. Til
sammenligning skal det være 300 millioner fotballspillere i verden.

Jeg mener sjakk er
idrett, uten at vi skal
utbrodere noe mer.

Styret i Norway Chess
Leder:

Kjell Madland
Arrangement:

Jøran Aulin-Jansson
Sjakk er med andre ord en stor sport, men NSF er ikke
medlem av Norges Idrettsforbund.
– Jeg mener sjakk er idrett, fastslår Aulin-Jansson, uten
at vi skal utbrodere noe mer.
Neste år fyller NSF 100 år, mens Verdens Sjakkforbund
(FIBE) runder 90.
Norge er tildelt sjakk-OL i jubileumsåret. 1500 deltakere
fra 170 nasjoner vil innta OL-byen Tromsø i 14 dager.
– Dette er ett av de største internasjonale sportsarrangementer i verden, og det er første gang OL arrangeres i
Norge. Vi må helt tilbake til Helsingfors i 1952 sist gang
et sjakk-OL gikk i et nordisk land.
Takket være Magnus Carlsen, Norway Chess og det forestående OL i Tromsø, er jeg godt fornøyd med sjakkens
utvikling i Norge.

Staten har gitt et tilskudd på 75 millioner kroner til OL.
Det gjør oss i stand til å lage et kjempearrangement,
som et OL skal være, understreker han.
For øvrig arrangeres OL annethvert år. I 2012 var Istanbul i Tyrkia vertskap.
100 år med sjakk genererer også en jubileumsbok. Arbeidet med boka under Øystein Brekkes ledelse, er i full gang.
– Brekke er den største sjakkentusiasten i Norge. Som
meg, lever og ånder han for sjakk. Jeg gleder meg veldig til boka kommer. Den blir et godt minnesmerke med
mye bra lesestoff, både for oss fortapte i sjakken og hobbyspillerne.

Web:

Siv Kristin Herikstad
Teknisk:

Frode Sømme
Kommunikasjon:

Heidi Jeanett Nygård
Styremedlem:

Elisabeth Faret
www.norwaychess.com

Men nå ser jeg mest fram til Norway Chess i Stavangerregionen, avslutter sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson.
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5000
NÅ FÅR SMARTE BEDRIFTER HELT NYE MULIGHETER:

KLOKE HODER.
MIDT I STAVANGER!

Endelig vokser Stavanger igjen – og det på et litt uventet sted. I Hillevåg, 3 korte kilometer fra Breiavannet, bygges nå
STAVANGER SØR, en næringspark som oljebyen aldri før har sett maken til. STAVANGER SØR er planlagt med én ting for øye, det
er å gi kunnskapsbedrifter optimale mulighetene for vekst. For resultatet blir ofte det beste når man starter med blanke ark:
Moderne bygninger, smarte energiløsninger, et uslåelig kollektivtilbud, gode parkeringsmuligheter, et bredt utvalg
av servicetilbud og svært kort vei til sentrum.
STAVANGER SØR vil totalt få 11 moderne bygg som til sammen vil romme omlag 5000 nye arbeidsplasser.
Byggene skreddersys for kunnskapsbedrifter som ønsker fritt spillerom og muligheter til å vokse.

BYGG
3

BYGG
11

”KUL KOMBINASJON”
• 2.500 m2 verkstedslokaler i kombinasjon
med arbeidsplasser
med sjøutsikt!
• Parkering i kjeller
• Lave energikostnader
• Smarte løsninger

”KREATIVT
KRAFTSENTER”
• Nær kollektivaksen
i Hillevåg
• Parkering i kjeller
• Lave energikostnader
• Smarte løsninger

NÅ ER DE TO FØRSTE BYGGENE KLAR FOR UTLEIE!
Velkommen til et verdiskapende felleskap! De to første byggene er allerede prosjektert og klar for visning.
Vær blant de første som utnytter mulighetene STAVANGER SØR vil gi. Scan QR-kodene og få mer informasjon om byggene.
Interessert? Kontakt Erlend Stangeland, prosjektleder, på telefon 913 73 931 eller mail: erst@stavangersør.no

Les mer på www.stavangersør.no
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Ett aviskonsept
- 1000-vis av
muligheter
Jan
Arild
Markedskonsulent
Jan Arild Rinder
905 77 352
jar@gjesdalbuen.no

Spre ditt budskap
med Gjesdalbuen
Gjesdalbuen, papirutgaven

- hver tirsdag og fredag, (hver torsdag fra medio oktober)
hver utgave ca 9000 lesere

GBnett.no, nettutgaven

- på pc/Mac, nettbrett og mobil
hver måned ca 30.000 unike brukere
hver dag ca 7.500 sidevisninger

Lena
Markedssjef
Lena Skjæveland
959 70 842
lena.skjaveland@gjesdalbuen.no

I AVIS OG PÅ NETT
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Sjakk i
«Edens hage»
(på Sør-Hidle)

Flor & Fjære er stedet hvor regnbuen traff jorda. Slik lokker daglig leder Endre Bryn oss på
hjemmesidene. Også verdens beste sjakkspillere skal få oppleve de fargesprakende hagene på
Sør-Hidle og kanskje bli inspirert før de setter seg til brettet.

Tekst: Ole Sivertsen. Foto: Flor & Fjære

Onsdag 15. mai har Norway Chess flyttet på seg til Flor &
Fjære i ryfylkebassenget.
– Ja, dette blir spennende, og vi gleder oss veldig til å ta
imot verdens beste sjakkspillere med Magnus Carlsen i
front, sier en entusiastisk Endre Bryn. Han er 3. generasjon daglig leder for det fantastisk flotte hageanlegget
på nordspissen av Sør-Hidle.
Arrangementet der ute blir stort og varer hele dagen.
Her er sponsorer og VIP-gjester spesielt invitert for å
bivåne spillet.
– Vi må ta hensyn til spillerne og har satt en begrensning
på 200 gjester denne dagen, forteller Bryn.
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Årets utgave av Flor & Fjære åpner 4. mai og stenger
22. september. 50.000 blomster blir plantet i april/mai og
står klar til å vise all sin prakt.
Restauranten er også klar til å ta imot besøk. I år har
kjøkkensjef André Mulder latt seg inspirere av det
italienske kjøkkenet. Hvert år lakkes også alle utemøblene.
Det er far til Endre, Olav Bryn, som designer parken
hvert år. Han bruker vinterhalvåret til å tenke ut nye
kombinasjoner, finne nye planter og blomster og lete etter fargesprakende nyanser som ikke er blitt prøvd før.
Olav sier rett ut at regnbuen er inspirasjonskilden.

Hvordan kan så en tidligere forblåst holme bli til en palmehage på et par tiår?
Øya er omgitt av sjøen. Den varme virkningen av Golfstrømmen gjør at det er mye mildere ute på øya enn
f.eks. på Jåttå, der familiegartneriet ligger.
– Vinterstid er det 2-3 grader i sjøen. Inne på land her er
det 5 grader varmere enn på Jåttå. Det er årsaken til at
palmene har klart å overvintre i snart 20 år, sier Endre
Bryn.
Mens vi andre i store deler av april har sett på brune
og harde plener utenfor stuevinduene, har plenene for
lengst blitt grønne på Sør-Hidle. Allerede 3. april vannet

Øya er omgitt av sjøen. Den varme
virkningen av Golfstrømmen
gjør at det er mye mildere ute
på øya enn f.eks. på Jåttå, der
familiegartneriet ligger.

de grasplenene som grønnes veldig i solsteiken midt på
dagen.
Den unike historien om Flor & Fjære startet i 1965 da
Else Marie og Åsmund Bryn (farmor og farfar til Endre)
kjøpte husmannsplassen Mangela på Sør-Hidle. Her
bygde de en familiehytte. Drøyt 20 år senere begynte
Åsmund å beplante området for å ha noe å henge fingrene i. Flor & Fjære tok form, og folk, spesielt gartnerikunder og forbindelser strømmet til. Etter hvert ble det behov for bevertning, og i 1995 åpnet sønnen Olav og kona
hans, Siri, restauranten.

I 1996 var tallet på gjester økt til 7000.
– Da ble restauranten utvidet og tak over terassen lagt,
selv om vi regnet med at interessen ville dale noe, forteller Endre.
Men slik skulle det ikke gå.
I fjor hadde Flor & Fjære 35.000 gjester. Det betyr fullbooket og sprengt kapasitet.

Halvparten av gjestene kommer fra bedriftsmarkedet og
resten er vanlige gjester som deg og meg. De fleste har
lokal tilhørighet og videre opp til Bergen. Bare ti prosent
av gjestene er fra utlandet, og det er folk som er på besøk hos nordmenn.
Flor & Fjære er svært stolte over at dronning Sonja feiret
sin 70 årsdag på Sør-Hidle.
Snart kommer andre dronninger og konger på besøk . . .

– En måned før åpning i år har vi 15.000 forhåndsbestilte,
og det lover jo bra, sier Endre Bryn.

Det første året tok de imot 600 gjester.
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Maskin mot maskin
Denne artikkelen står på trykk i april/mai-utgaven av dokumentarmagasinet Plot.

Mens Stavanger forbereder seg på Magnus Carlsen møtes de to beste sjakkspillerne i
verden hjemme i stua til Martin Thoresen. Siste skrik i sjakkens verden er maskiner som
spiller mot maskiner.
Det er 16 år siden datamaskinen Deep Blue sjokkerte verden med å slå daværende verdensmester Garry Kasparov i
sjakk. Og dessverre: Intelligensen til datamaskiner har utviklet seg mer enn intelligensen til oss mennesker på 16
år. Faktisk er maskinene i dag blitt så gode at de beste av
dem etter alle solemerker hadde slått Magnus Carlsen ned
i støvlene 99 av 100 ganger.
Enkelte sjakkentusiaster synes faktisk maskinene er så imponerende at de heller vil se to geniale datamaskiner spille enn to feilbarlige mennesker. Mens Magnus Carlsen og
Vladimir Kramnik gjør opp i Norway Chess, den første superturneringen som noen gang er spilt i Norge, i Stavanger
i mai, møtes enda bedre spillere på internett. Maskin mot
maskin. Live-overføring på nett. Og midt i denne snåle, nye
trenden finner vi en datakyndig haldenser.
– Så langt har jeg hatt over 230 publikummere samtidig,
sier Martin Thoresen.

DATA MOT DATA
Thoresen har slått seg opp som det vi vel må kalle datamaskin-sjakkturneringsgeneral. Thoresen rigger til turneringer
der all verdens sjakkprogrammer møtes, han kringkaster
kampene mellom maskinene live på egen nettside og han
merker at interessen øker. I april begynner en ny sesong
der datamaskiner spiller mot hverandre foran entusiastiske
tilhengere.
Aller best for tiden rankes maskinen Houdini 3, med en rating på 3335. Magnus Carlsen, som har verdensrekorden
blant oss mennesker, har til sammenligning 2861 i rating.
Til Nettavisen, som kanskje har Norges beste sjakkspalte, sier Houdinis skaper Robert Houdard, en belgisk bygningsingeniør, at «potensielt gode trekk beregnes til bunns,
mens tilsynelatende svakere trekk bare levnes en rask,
overfladisk vurdering. Interessante muligheter analyseres
20-25 trekk fremover, andre bare 5».
Houdini 3 skal ha spilt over 10 millioner partier for å fininnstille prosessorene. Den er rett og slett verdens største
sjakkgeni.
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– Houdini 3 er det sterkeste programmet nå. Det er helt
klart en favoritt, det ville vært veldig rart om det ikke når
frem til Superfinalen. Alle forventer at Houdini kommer til
å vinne første sesong. Spørsmålet er hvilken motstander
Houdini vil få, sier Thoresen.
Mens Magnus Carlsen og Vladimir Kramnik sitter på hver
sin side av et bord og svetter, sitter altså noen merkelige
mennesker hjemme på sine gutterom, pålogget Martin
Thoresens nettside, og ser på mens to dataprogrammer
spiller sjakk mot hverandre. Sjakkprogrammer som ikke
gjør menneskelige feil, som aldri får feber, blir tissetrengte,
nervøse eller overivrige. Kliniske dataprogram som Houdini, som bare holder på, uten å føle noe. Det høres jo aldeles
forferdelig kjedelig ut.
– Det er ikke så store forskjeller som man skulle tro på
kamper mellom to maskiner og kamper mellom to mennesker. Bortsett fra det psykologiske aspektet, som ikke
finnes når to datamaskiner spiller mot hverandre. Som et
par kamper har vist, gjør også dataprogrammene feil. For
eksempel tapte programmet Stockfish et halvpoeng mot
Critter fordi det manglet nødvendig sluttspillskunnskap.
Jeg vil i utgangspunktet si at et dataprogram straffer motstanderen beinhardt om han gjør et mindre bra trekk. Og
dataprogrammene har definitivt sin egen stil. De fleste
publikumerne har sin egen favoritt akkurat som vi har ulike
favoritter blant menneskelige sjakkspillere, sier Thoresen.
Dette må sjekkes. Jeg utnevner meg selv til Plots sjakkekspert og finner et sjakkprogram på datamaskinen min.
Dermed er det klart for kamp: Plot mot maskinen!

Kamp 1: Plot vinner mot amøbe.
Ti trekk, så har jeg vunnet. Det går lekende lett. Men så, rett
etter den deilige seieren, oppdager jeg til min store skuffelse at man kan regulere vanskelighetsgraden på spillet, og
at den i mitt tilfelle var stilt inn på et absolutt bunnivå. Det
er mulig denne maskinen hadde i seg en aldeles voldsom
intelligens, men jeg har rett og slett bedt den opptre som
en amøbe. Det er selvsagt fristende å late som ingenting,
klappe seg på skulderen og fortelle historien på pub uten

å nevne dette med vanskelighetsgrad. Men voksne menn
skrur opp vanskelighetsgraden og prøver igjen. Voksne og,
skal det vise seg, middelmådige menn.

Kamp 2: Plot vinner mot noldus.
Nivået på maskinen er jekket opp fra amøbe til det vi vel kan
kalle noldus, og det begynner å bli jevnt. Jeg merker forskjellen fra å spille mot en eller annen trøtt kamerat: Ingen
store brølere, ingen overraskende trekk. Den bare holder
på, spiller jevnt, rasjonelt og som en stødig noldus. Totalt
klinisk. Så, trøtt og elendig i sjakk som jeg er, gjør jeg den
første feilen. Og ikke mange trekk senere har jeg rotet vekk
en hest i full galopp og mistet et tårn. Jeg havner totalt bakpå. Den eneste muligheten jeg ser, er å dytte opp en bonde
som har fått litt spillerom. Dataens konge er tilsynelatende
godt beskyttet, men også en smule innelåst. Jeg plasserer
dronningen min slik at han ikke kan røre bonden min uten
å sjakke seg selv. Så dytter jeg dronningen helt opp, og der
står den, beskyttet av den offensive bonden, og matter noldusen. Hø!
Det slår meg enda en gang at jeg blir stresset av hvor jevnt
og lite overraskende maskinen spilte. Det er rett og slett en
følelse av at den ikke gjør feil, alt virket så normalt. Det er
noe ganske usjarmerende med hele situasjonen: Jeg sitter
helt alene, ser inn i en skjerm og spiller mot en maskin som
ikke har personlighet, ikke overrasker, ikke gjør noe som
helst spektakulært.
Ærlig talt, Martin Thoresen: To maskiner mot hverandre?
Magien og spenningen er jo helt borte!
– Personlig synes jeg ikke det. Det blir veldig få kamper. Så
selv om et dataprogram er mye høyere rated enn motstanderen, så finnes det overhodet ingen garanti for at det på
papiret sterkere programmet vinner.
– Hvordan vil du beskrive forskjellen på å spille mot et menneske og mot en maskin?
– Det helt klart mest problematiske når jeg spiller mot et
dataprogram er hvor brutalt fort de pleier å trekke. Det hjel-

per lite å komme med noe spekulativt offer for å få motstanderen til å bruke tid, de flytter omtrent like raskt uansett. Så
jeg holder meg stort sett unna å spille mot dataprogrammer, det får andre som er dyktigere enn meg selv heller ta
seg av.

Kamp 3: Plot taper mot idiot.
Jeg jekker opp enda noen hakk. Nå er maskinens intelligens satt til det jeg vil omtale som en regulær idiot. Bang.
Sjakk matt. Jeg orker ikke gå i detaljer. Forbanna maskin.
Takk for meg.
– Finnes det fordeler, rent publikumsmessig, ved kamper
mellom mennesker? Gir en kamp mellom to personer ekstra underholdningsverdi?
– Ja, i for eksempel London Chess Classics lar de spillerne kommentere kampene. Og intervjuene i etterkant av en
match gir innblikk i hva spilleren har tenkt ved enhver posisjon. Med dataprogrammer blir det litt mer klinisk. Men jeg
har planer om å gjennomføre noen intervjuer med folkene
bak noen av dataprogrammene da, slik at tilskuerne kan få
litt innblikk i hva de tenker rundt sitt eget program.
– Kommer du selv til å følge med på sjakkturneringen i
Stavanger i mai, eller blir du sittende å glo på maskiner som
spiller mot maskiner i stedet?
– Jeg følger alltid med på toppturneringer, så jeg kommer
definitivt til å følge Magnus & Co. i Stavanger. Jeg ser ikke
på dataturneringene som en erstatning for turneringer spilt
av mennesker, tvert i mot et alternativ. I dette tilfellet kan
man få både i bøtte og spann!

MASKINEN SLO MANNEN
Deep Blue rystet verden da den den i 1997 slo verdensmester Garry Kasparov. Hvordan? En teori er at
Deep Blue på et tidspunkt gjorde et latterlig dårlig
trekk, noe som flippet Kasparov ut. Kasparov skal ha
tenkt at maskiner ikke gjør feil av det kaliberet, at
Deep Blue måtte ha sett et eller annet han ikke så.
Det som faktisk var en forferdelig programmeringsfeil ble av Kasparov tolket som en høyere intelligens.

Sjakk-mesteren ble psyket ut, rotet det til og tapte.
Og det morsomme er at Kasparov neppe hadde tapt
hvis motstanderen var et menneske. Det er i alle fall
det sjakk-entusiaster der ute på internett mener; at
Kasparov da ville tenkt at dette var en menneskelig
glipp. Så hadde han vunnet. Altså kan Deep Blue ha
vunnet fordi den ikke var ufeilbarlig. Ironisk nok.
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nyhet

hth PremiUm.
93 nye fronter
å velge mellom

PremiUm
tIlBUD
sPesialtilbUd ved
kjøP av hth PremiUm.
kom Innom BUtIkken
for mer Informasjon

en helt ny serie med
førsteklasses kjøkken
Premium er en helt ny serie med førsteklasses kjøkken fra HTH. Kjennetegnet på Premiumproduktene er gjennomført kvalitet ned til hver minste detalj og et avansert designuttrykk
som skiller seg ut fra mengden. Premium-serien byr blant annet på kjøkken med runde
hjørner, håndsortert finér, dører i heltre og slitesterk lakkering – og dette er bare noen
av detaljene som gjør Premium-serien til noe helt for seg selv. Opplev HTH Premium i din
lokale HTH-butikk, og les mer på hth.no

HTH KjøKKenforum Hos midBøe
Lagårdsveien 65, 4010 Stavanger
Tlf: 51 53 74 00
www.hth.no
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I 1983 startet vi med to mann i en kjeller.

Alcom er i
slaget!

I år feirer vi 30-års jubileum med over 50
ansatte som leverer avanserte og
miljøvennlige elektroinstallasjoner og
automasjonsløsninger over hele landet.

Siden år 2000 har vi driftet og
levert IT- og kommunikasjonsløsninger til bedrifter i hele
landet. Aktiviten er høyere enn
noen gang. Vi vinner stadig nye
prosjekter, på grunn av våre
dyktige medarbeidere.
Gjør et smart sjakktrekk og
kontakt oss på alcom@alcom.as,
så stikker vi innom for en
behovsanalyse.
Vårt mål er å forbedre din
IKT-hverdag!

tlf 51 78 91 00

www.ke.no

den mest miljøvennlige energien er
den du ikke har bruk for lenger

IT - KOMMUNIKASJON - CRM
www.alcom.as

Det er kun ﬁber som
kobler deg på framtiden
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“Hvis du får tilbud om ﬁberkabel til boligen
din, er det bare å takke pent ja.”
1. 2. 2013

vju
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Norpost:

Suksess i et tøft marked
Tilgangen til web og en verden på nett har aldri vært større.
Nyheter og informasjon distibueres i rekordfart,
og folk følger nyhetene mens de skjer.
Papirverden i form av aviser og reklame har av mange
blitt spådd en sikker død.

Gjennom tett relasjon til sine kunder har konsernet styrt
mot det kundene vil ha.

Norpost har gjennom en fartsstid på 30 år satset og
posisjonert sin stilling i et tøft postmarked. Det har gitt
gode resultater, og de kan i dag glede seg over å ha blitt
Norges største privateide postoperatør.

– På bakgrunn av dette har Norpost blitt det de er i dag,
forteller drifts- og markedsdirektør Hege Stenmarck.

Store endringer de siste årene og omlegging til bare
voksne postbud er et av valgene selskapets ledelse har
tatt.
Med stor presisjon kan de i dag levere til dem kunden
ønsker å nå.

Norpost vil gjerne ha enda flere kunder, og lover høy kvalitet til bedre pris.
Norpost ønsker alle nye kunder velkommen til å skrive
posthistorie i Norge. – Sammen skal vi ta vare på en av
de mest effektive mediekanalene – POSTKASSEN, sier
Stenmarck.

Fra 2012 utvidet de virksomheten fra å gjelde uadressert
reklame til også å omfatte adressert post.
Drifts- og markedsdirektør i Norpost, Hege Stenmarck

ET LØNNSOMT TREKK
- for distribusjon av adressert eller uadressert
post og reklame
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Norges største private postoperatør - www.norpost.no

Norges største private postoperatør – www.norpost.no
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Med mobilbank fra SpareBank 1 kan du betale regninger,
sjekke saldo, godkjenne eFaktura og mye mer, uansett hvor
du er. Siste versjon av mobilbank laster du gratis ned i App Store,
Google Play eller Windows Marketplace. Søk etter «mobilbank» eller
«SpareBank 1». Du kan også gåvia nettadressen: m.sparebank1.no.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.

Betal regningene
fra det minste bankkontoret
i Rogaland

Dagslys skaper
nye muligheter

TELL Reklamebyrå

Med VELUX takvinduer får du
dagens dose av naturlig lys og
frisk luft. Slik at du føler deg
opplagt og i stand til å ta de rette
valgene. Les mer på www.velux.no

www.velux.no
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Far til
Magnus
Henrik Carlsen

Henrik på en pressekonferanse under Kandidatturneringen i London i påsken. Foto: Kjell Madland.
Tekst: Ole Sivertsen

Magnus Carlsen, “mirakelet fra Norge”, hadde aldri vært der han er i dag uten faren.
Kanskje hadde han ikke engang spilt sjakk.
Henrik Carlsen har alltid vært der som far og altmuligmann. – Magnus vil ha meg med, sier han.
Med egen manager, Espen Agdestein, som gjør mer og
mer for Magnus, deltar faren i litt mindre målestokk nå.
Men han, kona og de tre søstrene til Magnus dukket opp
i London i påsken, tre runder ut i turneringen og fulgte
innspurten og de nervepirrende siste partiene.
– Dette har vært en nyttig læringsprosess for ham, sa
Henrik til VG etter den dramatiske seieren og fortsatte:
– Det å møte motgang, er omtrent det eneste han ikke
har hatt noe særlig trening med i karrieren. Denne erfaringen er helt sikkert nyttig for ham å ha med seg. Han
har hatt tre tunge dager på jobben, hvor han virkelig har
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måttet gå i kjelleren. Det er bra for ham at han fikk denne erfaringen, samtidig som han vant turneringen.

Elsker sjakk
Henrik er aldri langt fra sønnen. Han passer på tiden,
avtaler, fungerer som buffert mot pressen, følger med på
partiene og er der som samtalepartner.
Han behøver ikke å innta farsrollen med f.eks å irettesette sønnen som er 22 år.
– Magnus har vært en bestemt ung mann i flere år. Selv
har jeg ingen ambisjoner på min sønns vegne. Morsomt
er det imidlertid for meg som far å se at han får ut talentet.

Magnus elsker sjakk, men det er vanskelig å vite om han
blir lykkelig å være sjakkspiller i lengden. Jeg vil ikke
velge for ham, han må føle at han selv vil. Som ung elsket han å spille, konkurrere og ha suksess. Nå er han
en toppspiller og har en lang vei tilbake til et helt vanlig
liv. Jeg tror nok det er lenge til han er over toppen, så
Magnus fortsetter så lenge det er gøy og han er motivert.

En nerd?
– Noen oppfatter Magnus som en nerd?
– Hans evner og ønske om å konsentrere seg gjør ham
ekstremt normal. Han har masse venner, har nokså normale interesser, er veldig interessert i fotball (favorittlag
Real Madrid) og andre sportsrelaterte ting. Han driver
fysiske aktiviteter som ballspill og annen trening, og han

Han og kona Sigrun har fire barn: Ellen (24) som studerer medisin, Magnus (22), Ingrid (19) og Signe (16), begge
elever på videregående skole.
– Jeg er så fornøyd med livet, og jeg håper barna våre
er lykkelige. Det viktigste i livet er at barna har det bra,
sier Henrik.

Jeg er så fornøyd med livet,

Magnus: sjenert og sosialt umoden

og jeg håper barna våre er

Jeg spilte sjakk fram til jeg var 18, deltok i en turnering
mens jeg var i militæret og spilte i studietiden i Trondheim (maskiningeniør). Så tok jeg spillingen opp igjen i
1995/96 i sjakklubben i Tønsberg. På denne tiden prøvde
jeg å lære Ellen og Magnus litt sjakk. Begge kunne tidlig
lese og skrive, og Ellen så ut til å trives på skolen. Men
Magnus var sjenert og sosialt umoden, og vi kunne ikke
la ham begynne på skolen halvannet år for tidlig. Vi måtte gi våre barn utfordringer, og det fikk de.

lykkelige. Det viktigste i livet
er at barna har det bra.

Magnus var en ganske aktiv gutt fram til åtteårs-alderen.
Utenom sjakk spilte han litt organisert fotball i Tønsberg
og med kamerater på løkka.

Og så spoler vi litt tilbake i tid:

Bodde i Kopervik
liker å se og slappe av med en film. Poenget er at han må
gjøre noe som får sjakken ut av hodet.
Sjakk er nemlig ekstremt intensivt, der man bruker
store deler av hjernen. Stikkord er hukommelse, konsentrasjon, romtenkning og kalkulasjon.
Jeg er faktisk overrasket at han er så normal etter det
livet han lever.
Henrik administrerer sønnens selskap, MagnusChess AS.
Han fører regnskap, passer litt på pengene, kontraktene
hans og rapporterer til myndighetene.

Henrik Carlsen ble født i Bergen for 51 år siden. En flakkende barndom førte han til USA, Høvik og Kopervik på Karmøy
(faren jobbet på Alnor 1967-70), før han havnet i Asker.
– Jeg lærte å spille sjakk mens vi bodde i Kopervik.
Far var litt interessert, og jeg spilte med mine foreldre.
Men fram til jeg var 15, spilte jeg nesten ingenting. Den
høsten jeg begynte på videregående, ble jeg med i Asker Sjakklubb. Jeg trodde jeg hadde talent, men fikk
en kalddusj i møtet med brødreparet Simen og Espen
Agdestein og Berge Østenstad. De var talentfulle gutter
og bedre enn meg. Også sjakkpresident Jøran var som
16-åring en ordentlig erfaren spiller og i samme klubb
som meg.

Vi oppholdt oss i Belgia når Magnus var i 6-7-årsalderen. Her spilte han enormt mye fotball, og han likte all
fotballaktiviteten der. Han var derfor litt lei seg da da
vi flyttet hjem igjen. Magnus spilte deretter fotball på
Lommedalen, men sjakken tok mer og mer tid. Dessuten forsvant motivasjonen hans da han ikke var så god
i fotball lenger.
Henrik blir selvfølgelig med sønnen til Norway Chess
her i Stavanger-regionen.
– Jeg skal holde et par foredrag om sjakk, Magnus og
våre erfaringer. Det ser jeg virkelig fram til, avslutter
Henrik Carlsen.

BEDRIFTEN DIN
F LGER IKKE
MED I TIDEN!
SAM
KOM

Okei, så har dere internett, datamaskiner og smarttelefoner på jobben. Men er arbeids flyten bedre
av den grunn? Med SamKom fra Nordialog samles alt på én plattform: Telefon, mail, chat, sentralbord, videomøter, skjermdeling og dokumentdeling. Resultatet? Økt produktivitet, bedre samhandling
og smidigere hverdag. Mer penger til overs. Mer tid til overs.

Alt fra én leverandør
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litt mer

FOR DEG SOM VIL

lokomotiv media

Bedre karakterer
?
på dag eller kveldstid

supEr

En
totalEntrEprEnør

Finner den beste løsningen
for kunden fra A til Å

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

G R AT I S
RÅDGIVNING
KARAKTERGARANTI

AKADEMIET PRIVATIST
Trenger du spesiell eller generell
studiekompetanse eller ønsker du å
forbedre dine karakterer?

Vi tilbyr ingeniørpakken, påbygg m.m.
Gå inn på akademiet.no,
under privatist finner du mer.
www.akademiet.no
sandnes@akademiet.no
tlf. 400 19 976 / 982 33 075
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NøkkelPersonell AS er et konsulentfirma, etablert i 1996, med virksomhet 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.

En stor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer!
Hovedsamarbeidspartnere:

Spillelokaler:

Fylker og kommuner:

ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Øvrige samarbeidspartnere:

Gjestdal
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www.norwaychess.com
www.facebook.com/NorwayChess
Twitter: @NorwayChess

Lyden av sjakk.

Lyden fra sjakkelitens intense
konsentrasjon drukner i våre fossefall.
Kom sjøveien fra Skagenkaien, nyt maten
og kjenn på stillheten i våre vakre hager.
STOLT VERT OG SPONSOR AV
NORWAY CHESS 2013
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