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FAKTA OM NORWAY CHESS
Første gang spilt i 2013 
Lynsjakk på Universitetet i 
Stavanger 7. mai
1. runde på Quality Hotel Residence 
i Sandnes 8. mai

Grunnlegger: Kjell Madland

Stavanger
Clarion Hotel Energy
Stavanger Konserthus
UiS
Stavanger Forum
Scandic Forus
Scandic City 
Clarion Hotel Stavanger

Sandnes
Quality Hotel Residence 
Vågen vidergåendeskole

Bryne
Aarbakke

Rennesøy
Utstein Kloster

Strand
Flor og Fjære

Sola
Clarion Hotel Air

Vinnere 
2013 Sergey Karjakin, Russland,  

6 poeng
2014 Sergey Karjakin, Russland,  

6 poeng
2015 Veselin Topalov, Bulgaria,   

6,5 poeng
2016 Magnus Carlsen, Norge, 6 poeng
2017 Levon Aronian, Armenia,   

6 poeng
2018 Fabiano Caruana, USA, 5 poeng

Annet poengsystem og Armageddon
2019  Magnus Carlsen, Norge,  

13,5 poeng 
2020  Magnus Carlsen, Norge,  

19,5 poeng

Vinnere lynsjakkturnering
2013  Sergey Karjakin, Russland
2014  Magnus Carlsen, Norge
2015  Maxime Vachier-Lagrave, 

Frankrike
2016  Magnus Carlsen, Norge
2017  Magnus Carlsen, Norge
2018  Wesley So, USA
2019  Maxime Vachier-Lagrave, 

Frankrike
2020  Ingen lynsjakk

Kun 2 spillere har vunnet 
både lynsjakkturneringen og 
hovedturneringen samme år:
Sergey Karjakin i 2013 og Magnus 
Carlsen i 2016.

Kun 1 spiller har deltatt på samtlige 
turneringer, nemlig Magnus 
Carlsen. Levon Aronian er ikke med 
for første gang i år.

Høyeste rating snitt
2017 utgaven av Norway Chess 
er tidenes sterkeste 10-manns 
turnering i verden med rating snitt 
på utrolige 2797,2.

Flest seiere
2015 - Veselin Topalov , med 5 
seiere over 9 runder, han vant de 
siste 5 matchene.
2020 - Magnus Carlsen, også med 5 
seiere, etter 10 runder.

Antall partier med seier
2013 24–53% (10 spillere totalt 45 

partier)
2014 18 - 40% (10 spillere totalt 45 

partier)
2015 20 - 44% (10 spillere totalt 45 

partier)
2016 15 - 33% (10 spillere totalt 45 

partier)
2017 15 - 33% (10 spillere totalt 45 

partier)
2018 11 - 30% (9 spillere etter Ding 

Lirens skade totalt 36 partier)
2019 11 - 24% (10 spillere totalt 45 

partier)
2020 18 - 60% (6 spillere, 10 runder, 

totalt 30 partier)

Innhold

For disse spesialprisene: Skriv «Norway Chess-tilbud» i kommentarfeltet i bestillingen, 
eller send en e-post med adresse og mobilnummer til post@sjakkbutikken.no

Tilbudene gjelder til 15. oktober 2021.

Vi har alle de gode sjakkproduktene. Sjekk selv i nettbutikken!

Hauges gate 84A, 3019 Drammen. Tlf 32 82 10 64
Åpent mandag – fredag kl 12.00 – 16.30

ET NYTT SJAKKSPILL
til deg, eller noen du setter pris på

ELEKTRONISK 
SJAKKUR - DGT 2010
FIDE-godkjent. Med alle funksjoner.  
Norway Chess-tilbud 

kr 530,- 
(vanlig pris kr 580,-)

LÆR SJAKK, fra begynner  
til turneringsspiller

Boka for deg som 
vil bli bedre i sjakk. 

30 systematiske  
kapitler, alle med 

treningsoppgaver, 
pluss en gjennom-

gang av alle de 
vanlige sjakk-

åpningene.

Norway Chess-tilbud 

kr 300,- 
(vanlig pris kr 350,-)

Sjakksett Franz Hals  
Rosewood de luxe 45 mm
Et vakkert sjakksett litt mindre enn  
turneringsspill. Brettet har felter  
45 mm og en bred kant rundt.  
De indiske Staunton-brikkene er  
i designet Franz Hals og kommer  
med ekstra dronninger.

Norway Chess-tilbud 

kr 1850,- 
(vanlig pris kr 1990,-)
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Covid-19 har preget verden og landet vårt over lengre tid nå 
og dette har selvsagt vært krevende også for Norway Chess. 
Usikkerhet, og en helt annen form for planlegging og bekymringer, 
skal forhåpentligvis nå gå over i to spennende uker med actionfylt 
sjakk over brettet.

I år som i fjor er det på grunn av de strenge reise
restriksjoner seks spillere som skal konkurrere over 

ti runder. Vårt normale opplegg med ti spillere, én dag 
med lynsjakk og ni runder langsjakk, er etter alle 
solemerker tilbake neste år når vi skal feire Norway 
Chess sitt tiårs jubileum.

Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi, Alireza 
Firouzja, Aryan Tari, Sergey Karjakin og Richard 
Rapport skal endelig innta Stavanger i Norway Chess 
historiens 9. turnering. 

I oktober i fjor arrangerte vi verdens første og eneste 
superturnering for året i sjakk etter covid19utbruddet. 
Det gikk bra, men da som nå krever det store ressurser 
for å holde god kontroll og unngå smitteutbrudd. Flere 
departementer og UDI har vi hatt timevis med samtaler 
med, og heldigvis så har vi lykkes i å få dette til. 
Smittevern står svært høyt i fokus også i år.

Som tidligere har vi med oss TV 2 som sender på T 
V2 sport og TV 2 play. De dekker hele turneringen 
med totalt rundt 50 timer livesendt TV med studio 
direkte fra spillestedet. Også internasjonalt dekkes det 
betydelig med engelskspråklig sending med topp 
internasjonale kommentatorer på spillested samt åtte 
andre språk, alt i samarbeid med Chess24.

Det blir også spennende å spille og bo på Clarion Hotel 
Stavanger, der har vi ikke spilt før og gleder oss til det. 
Det vil være åpent for publikum så her er det bare å ta 
turen innom.

Vi fortsetter også i år med spilleformatet vi endret i 
2019 og som ble en kjempesuksess, nemlig kortere 
tenketid i langsjakkpartiene og Armageddon i partiene 
som ender med remis (uavgjort). TV 2 har vært 
strålende fornøyd med seertall og respons etter vi 
innførte dette. 

Videre er vi svært takknemlige til alle våre sponsorer 
som tror på oss og som satser mye på oss. Vi har 
gleden av å ønske NES Fircroft velkommen som ny 
hovedsponsor, de har virkelig lagt mye inn på at vi skal 
lykkes. Lengre avtaler og mer forutsigbarhet har lenge 

vært målet, og nå med tre år med store sponsorer  
som NES og HTH samt fem år med TV 2 gjør oss 
optimistiske for fremtiden.

Sammen med Sandnes Sjakklubb og Offerspill 
Sjakklubb arrangerer vi i år en åpen turnering igjen. 
Her kan alt fra nybegynnere til profesjonelle delta. Vi 
kommer til å satse mye på å bygge dette opp fremover.

Og ikke minst vil vi takke spillere, dommere og annet 
crew fra inn og utland som år etter år viser oss den 
enorme tilliten de gjør. Det setter vi stor pris på.  
 
Nå krysser vi fingrene for at alle holder seg friske og 
presterer bra i denne turneringen som svært mange  
av dem gleder seg veldig til. Vi skal gjøre vårt  
ytterste for at de skal trives og for å  
tilrettelegge for ekte underholdning  
og sportslige prestasjoner i 
verdensklasse. 

Tusen takk til alle våre sponsorer, 
Stavanger kommune og alle 
frivillige som gjør dette mulig 
å få til.

Vel møtt! 

Kjell Madland

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Redaktør: Benedicte Westre Skog

Webside: norwaychess.no
Opplag: 41.000 eksemplarer

Distribusjon:  
Innstikk i Stavanger Aftenblad
Distributør: Schibstedtrykk

Layout: Rita Oosterhuis, Kai Hansen Trykkeri
Trykkeri: Schibstedtrykk

«Vi fortsetter også i år med spilleformatet vi endret i 
2019 og som ble en kjempesuksess, nemlig kortere 
tenketid i langsjakkpartiene og Armageddon».

http://www.kai-hansen.no


NORWAY CHESS 7.–17. SEPTEMBER 20214

P R O G R A M
N O R W A Y  C H E S S  

TORSDAG | 9.9 
17:00-21:30

17:00-21:30

17:00-21:30

TIRSDAG | 7.9

ONSDAG | 8.9

FREDAG | 10.9 

17:00-21:30

LØRDAG | 11.9 

SØNDAG | 12.9 

MANDAG | 13.9

TIRSDAG | 14.9 

ONSDAG | 15.9 

TORSDAG | 16.9 
09:00-15:00 Norway Summit

Clarion Hotel Energy

FREDAG | 17.9 

18:00-22:00

11:00-15:00

12:00-16:00

17:00-21:30

16:00-20:00

17:00-21:30  Runde 9 Norway Chess
Clarion Hotel Stavanger

17:00-21:30

11:00-15:00

Fridag Hovedturnering

17:00-21:30

16:00-20:00

17:00-21:30 Runde 6 Norway Chess
Clarion Hotel Stavanger

18:00-21:00

16:00-20:00

16:00-20:00

Runde 5 Åpen Turnering
Folkets Hus

Runde 6 Åpen Turnering
Folkets Hus

Runde 7 Åpen Turnering
Folkets Hus
Runde 8 Åpen Turnering
Folkets Hus

Runde 9 Åpen Turnering
Folkets Hus

Runde 1 Norway Chess 
Clarion Hotel Stavanger

Runde 2 Norway Chess 
Clarion Hotel Stavanger

Runde 3 Norway Chess 
Clarion Hotel Stavanger

Runde 1 Åpen Turnering
Folkets Hus
Runde 4 Norway Chess 
Clarion Hotel Stavanger

Runde 2 Åpen Turnering 
Folkets Hus
Lynsjakk Åpen Turnering
Folkets Hus

11:00-15:00 Runde 3 Åpen Turnering
Folkets Hus

17:00-21:30

16:00-20:00 Runde 4 Åpen Turnering
Folkets Hus
Runde 5 Norway Chess 
Clarion Hotel Stavanger

Runde 10 Åpen Turnering
Folkets Hus
Runde 10 Norway Chess 
Clarion Hotel Stavanger

Runde 8 Norway Chess
Clarion Hotel Stavanger

Runde 7 Norway Chess
Clarion Hotel Stavanger

Endringer i programmet kan forekomme.
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DESIGN
NYHET

/ VH-7 NORDIC CREATION NATUR EIK/BASE SORT
Oppdag Nordic Creation i din lokale HTH-butikk i Molde, der du alltid kan 
oppfylle kjøkkendrømmen din med våre kjøkkeneksperter.
Du kan også lese mer på hth.no

Som en linje som går gjennom hvert liv. Formet av tilfeldige beslutninger og 
veloverveide handlinger. Av familiebånd og vennskap. HTH sin nyhet Nordic 
Creation er en historie i seg selv, i likhet med eiketreets årringer som vitner 
om livets gang. Et kjøkken der du lager din egen historie. Robuste 
eikeskuffer og fingertappede detaljer. En naturlig åpen utstråling. Elegante
linjer. Gjennomført kvalitet. Nordic Creation er kjøkkenet der generasjoner 
møtes. Der hverdagen leves med plass til alle og alt som er viktig, og hvor 
egne tradisjoner skapes.

FORMET GJENNOM
GENERASJONER
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Nepomniachtchi sikret seg den eneste 
plassen som utfordrer på det mest 
prestisjefylte arrangementet i verden 
innen tankesport og kanskje den 
vanskeligste tittelen å vinne i alle 
idretter. Carlsen, som skal forsvare 
tittelen sin for femte gang, vil møte en 
motstander som ikke har deltatt i VM 
tidligere. En spiller som er strategisk, 
uforutsigbar og aggressiv. Etter å ha 
møtt «forsvarsministeren» Sergey 
Karjakin i 2016 og «åpningsdyret» 
Fabiano Caruana i 2018, er det 
Nepomniachtchi i 2021 som vil stille 
helt andre og kanskje mye vanskeligere 
spørsmål til den største sjakkspilleren 
gjennom tidene. På dette grunnlaget 
alene kan vi vente oss 22 dager med 

fantastisk spennende sjakk. Men, det er 
noe annet som gjør denne 
sammenkoblingen verdt å følge ekstra 
nøye med på. Hvis vi tar det fra 
Carlsens perspektiv, kan et tap mot 
Nepomniachtchi ha ødeleggende 
effekter. Grunnen til dette kan ligge i 
noe som har opptatt sjakkverden mye de 
siste årene, nemlig rollen til 
sjakkcomputere i spillforberedelser. 
Carlsens mening om dette emnet er 
velkjent, han liker det ikke veldig godt. 
Det er i det minste det han sier offentlig. 
Han synes det undergraver sjakkens 
mystikk, som han selv nylig uttalte i et 
intervju. Sammenlignet med Karjakin 
og Caruana, er Nepomniachtchi ikke 
kjent for sine åpningsforberedelser, men 

for sitt kreative og intuitive spill. Dette 
setter dem i samme liga, i en liga av 
genier. En liga av spillere som spiller på 
intuisjon og visjon snarere enn av 
memorering og analyse. Carlsen tror 
uten tvil at hans intuisjon for spillet 
skiller ham fra mange. 

Til overraskelse for noen innrømmet 
Carlsen i et intervju i 2018 at han følte 
at gapet mellom den kinesiske spilleren 
Ding Liren og amerikaneren Fabiano 
Caruana (for tiden nummer to og tre i 
verden) og han selv hadde blitt betydelig 
mindre. Denne vurderingen kom mye 
sannsynlig som en konsekvens av 
VMkampen i 2018, da Carlsen, for det 
første, ikke klarte å beseire Fabiano 
Caruana tolv kamper på rad. For det 
andre, hadde Ding Liren en rekke på 
101 spilte partier uten tap. På den andre 
siden, forteller lyn og hurtigsjakk 
ratingen en annen historie. Carlsen 
beseiret til slutt Caruana i 2018, men 
selv om han innrømmet likestilling i de 
klassiske partiene av VM matchen, vek 
han ikke unna fra å uttale sin dominans i 
de hurtige partiene, der han har en 
betydelig ledelse mot Ding og Caruana. 

Når ting stemmer 
Hvorfor understreket verdensmesteren 
hans dominans i kortere tidskontroll
formater i forhold til nummer to og tre i 
verden?

Det er et dypere poeng med dette, og det 
har å gjøre med det som delvis tjente 
sjakkspillet dets status i den moderne 
verden, nemlig intuisjonen. Tradisjonelt 
har spillere blitt delt inn i to kategorier 
avhengig av spillestil. Den «taktiske 
spilleren» skiller seg ut gjennom 
kortsiktig, men kompleks spill
planlegging som vanligvis involverer 
bytte av brikker, i håp om å tvinge 
spillet til avgjørende ubalanser. På den 
andre siden av spekteret er «posisjons
spilleren» som i prinsippet prøver å 
unngå kaotiske ubalanser som ville 
skyldes taktisk spill, og i stedet 
foretrekker å sikte på en fordel ved 
langsom, ikkekonfronterende langsiktig 
planlegging, vanligvis kretsende rundt 
riktig plassering av brikkene, derav 
«posisjonell». Ian Nepomniachtchi vil 
bli sett på som en ganske taktisk spiller, 
mens Carlsen har en forkjærlighet for 
posisjonsstrategier. Men siden man på 
det høyeste sjakknivået må utmerke seg 
med en av disse spillestilene, ble disse 

kategoriene noe mindre relevante. Med 
fremveksten av sjakkcomputerer ble 
studiet og memoriseringen av trekk en 
ekstremt avgjørende faktor i kamper på 
toppnivå. Derfor ble kategorien «intuitiv 
spiller» og «teoretisk spiller» et mer 
relevant verktøy for å forstå spillestiler 
og ferdigheter. Både Carlsen og 

En kamp mellom to genier

TEKST ANTON LEODOLTER

Det offisielle verdensmesterskapet i sjakk i 2021 vil finne sted i Dubai i 
november/desember og vil bli spilt mellom regjerende verdensmester 
Magnus Carlsen og utfordrer, russiske Ian Nepomniachtchi.

  – Verdensmesterskap i sjakk 2021

Gullmedaljen VM 2018
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Magnus Carlsen og Viswanathan Anand i VM kamp i 2013. Foto: David Llada

Nepomniachtchi blir ansett som intuitive 
spillere og er absolutt ikke kjent for 
grundig åpningsforberedelser. 

Begrepet intuisjon er en betegnelse på 
noe som ikke er veldig lett å forklare. 
Spillere med god intuisjon finner det 
riktige trekket uten å analysere 
posisjonen på brettet i dybde. De bare 
«ser» det. Under berømt CBS News
intervju, i en alder av 21 år etter å ha 
klatret til nummer én på rangeringen, 
ble Carlsen stilt følgende spørsmål: 
«Folk har beskrevet deg som sjakkens 
Mozart. Hvordan reagerer du på det?»  
«Ja, muligens, men ble Mozart noen 
gang spurt om hvordan han gjør dette? 
Jeg ville blitt veldig imponert om han 
hadde et godt svar på det. Jeg tror han 
ville sagt at det bare faller ham naturlig, 
det er dette han kan!» Det faktum at det 
egentlig ikke er et godt svar på det, får 
denne evnen til å se mytisk ut for oss, 

noe vi synes er vanskelig å forholde oss 
til, noe som ikke ser ut til å kunne læres. 
Den intuitive spilleren er knyttet til 
ledelsen av en usynlig mytisk kraft, kan 
vi si. Ingen vil nekte for at noe av 

sjakkens tiltrekningskraft får næring 
akkurat fra den kraften. 

I raskere tidskontroller er den mytiske 
dimensjonen mer relevant enn i andre 

formater, fordi man har mye mindre 
mulighet tidsmessig for å spille etter 
minne og analyse. Under klassiske spill 
har spillerne fire, noen ganger fem eller 
seks timer til rådighet til å visualisere 
trekk de har studert. Under et ti eller 
tyve minutters spill er dette en luksus 
man ikke har råd til. 

Én av en milliard 
Topp sjakkspillere, sjakk kommentatorer 
og journalister ser samtlige på Carlsen 
som én av en milliard. Under et 
spørsmål og svar seanse gjort i Oxford 
Union i juli skisserte Carlsen den 
daglige sjakk rutinen sin,  hva 
verdensmesteren gjør for å bli bedre i 
sjakk, ironisk nok. Carlsen var ivrig 
etter å presisere til sine tilhengere å 
«ikke ta noen råd fra meg, [...] når jeg er 
hjemme, tenker jeg på spillet hele tiden, 
men det er ikke så mye organisert 
sjakktrening. Jeg snakker med treneren 

London, november, 2018. Magnus Carlsen kjemper mot Faboano Caruana i sjakk VM i New York. Foto: Bart Lenoir/Shutterstock.com
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Denne skal være en 
halvside?

Markedsledende på 
styling og interiørdesign

Vi hjelper deg med 
innredning, fargevalg og 
belysning.

Våre dyktige stylister gjør 
boligen lekker for deg!

boligkonsulentene.no
Mobil 466 63 044

10% 
RABATT. 

BRUK KODE: 
CHESS10

min, men bortsett fra det […] kan jeg 
virkelig ikke tvinge meg til å sette meg 
ned å studere uten grunn.» Når han blir 
spurt om fremtiden for konkurranse
sjakk, spår han en lys fremtid for raske 
tidskontroller fordi sjakk blir så mye 
analysert, sier han at det blir 
vanskeligere å vinne. Som nevnt 
tidligere gir åpning og mellom spill
analyse en mindre betydelig fordel hvis 
raskere tidskontroller er på plass. Et 
annet populært spørsmål toppspillere 
blir stilt i disse dager, er hvordan de tror 
kunstig intelligens og sjakkcomputere 
påvirker konkurransesjakk. Som man 
kunne forvente, protesterer Carlsen på at 
den «fjernet noe av mystikken i sjakk. 
Jeg tror at   før min tid ble sjakkspillere 
nesten ansett som magikere og de kunne 
gjøre noe ingen kunne forstå, og nå er 
det bare Stockfish eller LelaChessZero 
som spytter ut de samme trekkene i løpet 
av sekunder.»

Carlsen har vært rangert som nummer én 
i verden i over ti år nå. Han har den 
lengste ubeseirede rekken i klassisk 
sjakk (121 kamper), han er for tiden den 
eneste sjakkspilleren med mer enn 2800 
ELO poeng, (som til de aller beste alltid 
representerte et slags magisk merketall), 
og plasserte ham 55 poeng foran Ding 
Liren, et gap så stort som mellom den 
andre og den 17. rangerte! Og han har 
for tiden verdens mester tittelen i alle tre 
tidsformatene. Det er ikke en 
hemmelighet at Carlsen er den største 
sjakkspilleren gjennom tidene, også med 

Magnus Carlsen i møte med utfordrer 
Sergey Karjakin i VM i New York 2016.
Foto: New in Chess

Vishy Anand møtte Magnus Carlsen til VM duell igjen i Sochi i 2014, denne gang som 
utforder. Foto: New in Chess

tanke på profesjonalisering av sjakk 
som har medført et enestående tett felt 
av meget konkurransedyktige mentale 
idrettsutøvere. Det ville være umulig å 
konsekvent dominere et felt som dette i 
mer enn et tiår uten å være utstyrt med 
noe som andre ikke har.

Sammenlignet med forrige sjakkmester
skap, er mye på spill i den kommende 
kampen mot Ian Nepomniachtchi. Mens 
Caruana i stor grad stolte på åpnings
forberedelser og er ansett som en 
teoretisk spiller, deler Carlsen og 
Nepomniachtchi et lignende sjakk
temperament. Begge var urolige og 
eksplosive som unge spillere, utrolig 
begavede, kreative og intuitive. Selv 
om et tap mot Caruana hadde vært 
lettere å svelge, da det ville ha følt som 
å tape mot en sjakkcomputer, kan et 
nederlag mot Nepomniachtchi få 
Carlsen til å stille spørsmålstegn til sitt 
geni. 
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Det er nå fire år siden Aryan Tari (22) ble juniorverdensmester. Siden det har det handlet om å ta det 
neste steget opp til verdens eliten, og muligheten til å leve som sjakkproff. Det siste halvannet året har 
vært alt annet enn lett som sjakk spiller, med få turneringer å se frem til. Nå ser Norges nummer 2 etter 
verdens mester Magnus Carlsen, frem til å revansjere seg i Norway Chess, etter å ha fått en ny sjanse i 
den prestisje tunge turneringen.

>>>

Motivert og revansjelysten: 

– Målet er å leve av sjakken

Det er søndag klokken åtte på kvelden, 
og Tari møter meg på busstasjonen i 

Sandvika. Derfra tar vi følge til leiligheten 
han har kjøpt, og som han har bodd i siden 
desember i fjor. Når vi kommer inn i 
leiligheten kommer hjemmekontoret til 

syne med en gang, mellom kjøkkenet og 
stua. Som med andre den siste tiden har 
det blitt mye tid hjemme. Forskjellen fra 
oss andre er at det kanskje ville vært sånn 
uansett. Vi setter oss ute i sola, og 
begynner å snakke.

Vi oppdaterer hverandre på hvordan det 
går generelt i livene våre, før vi 
begynner å snakke om sjakken.

Nå har du vært sjakkproff en stund, 
hvordan vil du beskrive det livet?

Aryan ler litt før han svarer: «Interessant 
spørsmål… Det positive er at man er sin 
egen sjef. Jeg styrer hverdagen min selv. 
Det er ikke spesielt stressende, hver
dagen er mer avslappende, og jeg kan ta 
fri når jeg vil. Det er veldig fleksibelt, 

TEKST JOHANNES LUANGTEP KVISLA
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og jeg er ikke bundet til noen spesiell 
arbeidstid. 

Men det er ikke bare positivt. Man 
må være streng med seg selv, og ha 
disiplin. Om jeg tar mange fridager og 
koser meg litt for mye går det utover 
resultatene. Det kan også være litt 
ensomt, siden sjakk i stor grad er 
individuelt. Man jobber alene på PCen 
og sitter på internett. Man har ikke noe 
miljø, som på en arbeidsplass, men jeg 
prøver å fokusere på det positive med at 
jeg har frihet, og gjør det jeg vil. Det har 
ikke så mye å si hvor jeg er, men den 
eneste ulempen er at det er så få som 
satser i Norge».

Hva er ambisjonene dine, hvor ser du 
seg selv om tre–fem år?

«Jeg håper jeg får 2700 i rating. Jeg vet 
ikke egentlig om 2700 er nok, men jeg 
føler det er en slags barriere der. Det kan 
også hende at 2700 er nok til å kunne 
leve av sjakk, med den økende 
populariteten i Norge akkurat nå. Med 
2700 vil jeg tro at det også følger litt 
flere sponsormuligheter. Men det er en 
stor forskjell på 2700 og 2730 for 
eksempel. Man må lenger opp på 
2700tallet før invitasjoner til de store 
turneringene blir en selvfølge. Men om 
jeg får til 2700, så tenker jeg at 2710 
også vil være innen rekkevidde, og da 
2720 og så videre. Små steg. Akkurat nå 
håper jeg at jeg kan satse på sjakk og 
leve av det, men det er perioder hvor 
motivasjonen har vært lav, og jeg har 
tenkt at det er mye lettere å ta en 
utdanning, og heller skaffe en vanlig 
jobb. I fjor i november fikk jeg faktisk et 
tilbud om en studieplass i USA, og det 
var like før jeg takket ja, når det var 
veldig lite sjakk i sikte, og et dårlig 
resultat friskt i minne. Men så kom jo 
invitasjonen til Tata Steel, som sagt, litt 
ut av det blå, og jeg føler det endret 
kursen min helt.

Så nå prøver jeg fortsatt å bli 
sjakk proff. Jeg trener, spiller, jobber 
med alle faser av spillet, og mest 
åpninger. Og så prøver jeg å få inn minst 
et par økter med fysisk trening i uka. 
Det er viktig å være i god form, også 
som sjakkspiller. Jeg har også blitt en 
del av teamet til Anish Giri, som hjelper 
veldig på spillet og motivasjonen.»

Hvordan har korona påvirket 
sjakksatsingen din?

«I starten, i mars i fjor, hadde jeg veldig 
mange planer; mange ligaer, Capablanca 
Memorial… men så forsvant alle 
turneringene, og alt var kjipt og lav 
motivasjon. Men da høsten kom dukket 
en del muligheter opp, jeg begynte å 
jobbe med Anish Giri, og fikk invitasjon 
til Tata Steel litt ut av det blå. Og så 
kom World Cup, og nå skal jeg spille 
Norway Chess og EM for klubblag for 
Offerspill. For meg er det veldig viktig å 
ha noe å jobbe mot, noen turneringer å 
se frem til, for at jeg skal greie å 
motivere meg selv og jobbe godt med 
sjakken.

Jeg trodde egentlig ikke det skulle 
komme så mye etter at jeg hadde den 
svake prestasjonen i Norway Chess, 

men jeg var litt heldig med at reise
reglene til Nederland fra Norge var 
ganske greie, som gjorde at jeg fikk 
invitasjon til turneringen der. Der fikk 
jeg også en stor sportslig opptur, som 
gjorde at motivasjonen gikk veldig opp.

Etter Tata Steel kom det også en trist 
periode i år, med langt mellomrom 
mellom Tata Steel og World Cup, så det 
har vært perioder hvor det har vært 
vanskelig å motivere seg i år også, men 
det blir bedre og bedre, som resten av 
samfunnet.»

Under korona har det jo vært noen 
turneringer på nett, og du har fått spille 
mot eliten i noen av turneringene der. 
Hvordan har det vært?

«Jeg syns det er ekstremt mye bedre enn 
ingenting, og at det var et fantastisk 
initiativ av Magnus når han startet opp 
dette i mai i fjor, etter at alt hadde blitt 
kansellert og utsatt. Det var perfekt 
timing og en suksess, men samtidig 
tenker jeg at for min del kan det aldri 
erstatte turneringer på brett. Det er noe 
annet å kunne se motstanderen sin, 
kunne flytte på fysiske brikker fremfor å 
se på en PCskjerm. Følelsen av at det er 
ekte forsvinner litt bak skjermen..

Likevel er det noen erfaringer jeg 
kan ta med meg fra onlineturneringene. 
Jeg har fått mange partier mot de beste i 
verden, og forberedelsene til disse 

partiene, og analysene av partiene i 
etterkant er veldig verdifulle når man 
ikke har andre alternativer. Det har også 
hjulpet med å holde motivasjonen oppe 
å ha turneringer å jobbe frem mot, så jeg 
er veldig takknemlig for å ha fått 
muligheten i disse turneringene.»

Føler du den løsningen du har nå med å 
jobbe for Anish Giri, i tillegg til å ha en 
treningspartner, er den beste for at du 
skal kunne nå målene dine, eller hadde 
du gjort noe annerledes med mer 
økonomisk støtte?

«Det er en god løsning sånn situasjonen 
er nå, men det er klart at mer penger 
hadde gitt mer frihet til å kunne satse, 
leie inn andre trenere til samlinger. Og 
så hadde det vært deilig å være mer 
avslappet med tanke på å dekke alle 
utgifter i dagliglivet, og heller fokusere 
helt på å være proff, og nå toppen.»

Hva er målet for årets Norway Chess?

«Jeg håper selvfølgelig på å gjøre det 
veldig mye bedre enn i fjor, som var en 
sportslig nedtur for meg. Jeg var heldig 
og fikk en opptur allerede i neste 
toppturnering jeg spilte i Tata Steel, 
hvor jeg tok seks av 13 poeng, og gikk 
en del opp i rating. Jeg har jo veldig lyst 
til å vinne minst ett parti, og ikke bare 
kjempe meg til remiser. Ellers syns jeg 

generelt at det å gå opp i rating er et fint 
mål i alle turneringer, siden det betyr jo 
at man har gjort det bedre enn hva som 
er forventet. Det hadde også vært kult å 
unngå sisteplassen, men det er jo fem 
spillere med over 2750, så det blir jo 
veldig tøft.»

Det er mye snakk om rating blant 
spillere i toppsjakken, målet for å 
rangere sjakkspillere. Den regnes etter 
hvert parti, og man kan regne ut 
for ventet score i hvert parti, eller hver 
turnering basert på egen og motstanders 
rating. Hver måned kommer det 
offisielle lister fra FIDE (det inter
nasjonale sjakkforbundet). Antall 
invitasjoner til turneringer, og mulig 
inntekt avhenger i stor grad av denne 
ratingen.

Hvilke erfaringer har du gjort deg i de 
toppturneringene du har spilt i til nå, og 
hvordan kan du bruke det i Norway 
Chess?

«Først og fremst kjente jeg litt på at jeg 
ikke er så mye dårligere enn de i toppen. 
Jeg hadde mye stang ut, men jeg 
kjempet i partiene, og jeg følte at jeg var 
med. Før man har møtt dem tenker man 
gjerne at de er umenneskelig gode, og 
selv om jeg tapte følte jeg at det handlet 
mye om selvtillit og erfaring. Etter å ha 
analysert partiene og jobbet i etterkant 
oppdaget jeg at jeg ikke var så langt 
unna, og det ga meg mer selvtillit, som 
jeg tok med videre til neste turnering i 
Tata Steel, hvor det gikk mye bedre med 
en gang.

I fjor jobbet jeg med Romanov, som 
er en god venn av meg og en god trener, 
men jeg tror jeg har trengt nye innspill 
for å forbedre spillet mitt. I år har jeg jo 
fått gleden av å bli en del av teamet til 
Anish Giri, og jobbet en del med ham, 

«Jeg bare spilte noe, og så fokuserte jeg mer på å 
løse oppgaver og analysere partier.  Nå fokuserer 

jeg veldig mye mer på åpninger». 

Det er her Aryan Tari tilbringer mesteparten av dagen som sjakkproff med flere timer foran analysebrettene på skjermen.
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som har hjulpet mye. Det har endret 
både måten jeg tenker på under partier, 
og måten jeg forbereder meg på. Jeg har 
også en venn som jeg har jobbet mye 
med over nett. Å ha en treningspartner, 
som også jobber for å bli bedre hele 
tiden har vært veldig bra for 
motivasjonen min. Da pusher vi 
hverandre, og begge ønsker å bli bedre, 
så det er noe konkurranse også, selv om 
vi er venner. Det er litt annerledes enn 
når man har en trener.»

Hvem denne treningspartneren er 
forblir en hemmelighet inntil videre. I 
sjakken holder man ofte kortene tett til 
brystet, så åpninger ikke blir røpt 
gjennom hva treningspartnere har spilt i 
sine partier.

Hvordan vil du si at det har endret 
forberedelsene dine?

«Før tenkte jeg ikke på åpninger som 
veldig viktig. Jeg bare spilte noe, og så 
fokuserte jeg mer på å løse oppgaver og 
analysere partier. Nå fokuserer jeg veldig 
mye mer på åpninger, jeg vil si at 
mesteparten av tiden jeg bruker på sjakk 
nå går til å analysere åpningsspillet. Jeg 
tror endringen i åpningsrepertoaret mitt 
har hatt ekstremt mye å si.

Nå har jeg en måned på meg til 
turneringen, så jeg skal jobbe mye i 
forkant. Kanskje jeg får til en 
treningssamling før turneringen. 

Det er også noen åpninger de i 
toppen unngår mot meg, siden de har 

lyst til å slå meg med begge farger. Det 
syns jeg er en fin situasjon å være i, og 
håper at jeg kan dra fordel av det.»

Har du noen spesielle forventninger til 
årets turnering?

«Jeg syns det er et morsomt felt. 
Karjakin har jeg faktisk aldri spilt mot i 
langsjakk før, så det ser jeg frem til. 
Rapport syns jeg er en veldig kul spiller, 
og det er en spiller man kanskje ikke ser 
så ofte i toppturneringene selv om han er 
ekstremt god. Han er faktisk helt oppe 
som nummer 11 i verden! Det er også 

veldig spennende at både Jan 
(Nepomnjasjtsjij) og Magnus begge 
stiller i denne turneringen så kort tid før 
VMmatchen, som er i november. Det 
kommer nok til å gjøre at hele sjakk
verden følger ekstra med på akkurat de 
partiene. Det er et veldig interessant felt 
med mange gode spillere, så jeg ser frem 
til å spille mot alle sammen.

Jeg syns formatet i Norway Chess 
med armageddon (et parti med tids
handikap i hvits favør, hvor svart vinner 
ved remis) er veldig morsomt. Det var 
litt synd at jeg fikk så få armageddon
partier sist. Det er veldig gøy, og det gjør 

at remiser ikke nødvendigvis blir så 
kjedelig. I tillegg blir det morsommere 
for seerne, som jo er det viktigste. For 
min del påvirker ikke dette armageddon
partiet langsjakkpartiene noe særlig, 
siden alle vil slå meg uansett, men jeg 
tror andre kan ta remis litt lettere for å få 
spille armageddon.

Ellers liker jeg at man får to partier 
mot hver spiller.»

Hva er det som skiller deg fra andre på 
ditt ratingnivå?

«Jeg føler jo at alle sjakkspillere har 
sin egen stil. Jeg tror jeg generelt har 
litt bedre åpninger enn andre på min 
rating, særlig etter å ha jobbet 
målrettet med det det siste året. Jeg 
føler at når man har 2640, så er man 
veldig god på det aller meste, så det er 
vanskelig å si at man er bedre eller 
dårligere på noe spesielt, siden det er 
jo et veldig høyt nivå. Jeg tror det er 
dypere og bedre åpninger og stabilitet, 
som er nøkkelen til å nå opp til 2700. 
Jeg tror særlig at de scorer mye bedre 
mot spillerne på 2500 enn det spillerne 
på 2650 gjør.»

Aryan smiler litt: «Anish (Giri) sa at 
det er noe som er «galt», som hindrer 
deg i å nå opp til 2700, mens når man er 
på 2700 er det egentlig ikke noe «galt».»

Hva disse rådene er røper selv
følgelig ikke Aryan til resten av verden, 
kortene er alltid litt tett til brystet som 
sjakkspiller.  

Etter en lang dag er det deilig å ha en fin veranda å nyte solnedgangen på.
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Norway Summit er kjent for å være en 
internasjonal, tverrfaglig konferanse, 
som har med, for noen, ukjente navn på 
scenen, men som er store navn på 
verdensbasis innenfor det de driver 
med. På Norway Summit blir en alltid 

overrasket over arsenalet av spennende 
mennesker som står på scenen. 
Tematikken som konferansen bygges på 
er ny teknologi, økonomi og finans, 
innovasjon og bærekraft.    

Gjenoppbygging, omstilling og 
verdiskaping
Koronapandemien har hatt store 
menneskelige og økonomiske 
konsekvenser over hele verden. Aldri 
tidligere har vi som står i pandemien i 

dag opplevd noe lignende på en så 
omfattende skala. Vi står fremdeles oppi 
krisen og det er umulig å fastslå når 
verden har Covid19 under kontroll og 
ikke minst, når nasjonal økonomi i 
verdens land har kommet seg etter 

Et strategisk trekk for næringslivet
Årlig – i forbindelse med Norway Chess arrangeres også Norway Summit -en arena for kunnskaps-
deling og fremtidsrettede diskusjoner. Her møtes ledere, politikere, gründere, forskere, investorer 
og samfunnsengasjerte mennesker til en dag med viktige tema på agendaen og mulighet til å lære, 
knytte kontakter, bli inspirert og se ting fra nye perspektiver. 
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krisen som er rammet.  Hvis vi ser bort 
ifra de høyst negative konsekvensene av 
pandemien, som helsekrise og 
mennesker som har lidd av 
konsekvensene pandemien har bragt 
med seg, kan vi tillate oss å se på 
muligheter i positiv forstand som et 
resultat av pandemien. John F. Kennedy 
sa i en tale i 1959 at «på kinesisk består 
ordet krise av to tegn. Det ene står for 
fare og det andre for muligheter.»    Mye 
ligger til rette for at vi skal klare å 
omstille økonomien i en bærekraftig 
retning og mye ligger til rette for at vi 
skal kunne ta i bruk ny teknologi for å 
skape nye, viktige næringer i Norge. 
Den globalt omspennende krisen har for 
eksempel gjort at digitaliseringen i 
arbeidshverdagen har skutt rakettfart i 
mange bedrifter her til lands.    Tore 
Tennøe, sjef i teknologirådet sa i 
oktober 2020 at  «koronakrisen har 
virket som en slags katalysator for det 
digitale skifte,  at vi i hvert fall tok et 
fem til ti års sprang, på fem til ti 
dager.»

Fit for a green future – 
transforming the economy through 
technology
Årets tema er «Fit for a green future – 
transforming the economy through 
technology». Konferansen blir på norsk, 
med et program spekket av interessante 
mennesker og bedrifter. Å planlegge en 
internasjonal konferanse i en pandemi, 
er ikke det enkleste, men det ble en 
fantastisk Norway Summit i 2020 og 
det ser vi frem til i år også, den 
16. september på Clarion Energy i 
Stavanger.

Her vil vi høre fra folk som jobber i 
ekstremt innovative bedrifter som jobber 
innenfor fornybar og bærekraft. Vi får 
høre fra noen av de fremste venture 
kapitalistene i Norge, om hva de ser 
etter når de skal investere i fremtidens 
selskaper. Vi får høre fra forskere, fra 
filosof og fra unge, dyktige og engasjerte 
som brenner for en bærekraftig fremtid. 
Vi får høre fra bedriftsledere, om 
nettopp det å lede i den tiden vi er i. 
Ordfører debatt blir det også. Se 
program og meld deg på 
norwaysummit.com.  

Hans Olav Lahlum ga publikum en humoristisk vri på 
historien om amerikanske presidenter ettersom Norway 
Summit var kort tid før presidentvalget i USA.

Båtrace fører Marit Stromøy ble historisk da hun vant F1 verdensmesterskapsløpet 
i Sharjah i 2015 som den første kvinnen noensinne i noen internasjonal 
motorsport. Her under Norway Summit i fjor.

NORAD direktøren Bård Vegar Solhjell forklarer viktigheten av FNs 
bærekraftsmål.

Daglig leder Benedicte Westre Skog ønsker 
velkommen.
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Dette ønsket gründerne av Square Off å 
endre på. Målet var å gi sjakk en ny, 
interessant og unik vri på det å spille 
sjakk, som fungerer i dagens online 
verden. Resultatet ble et elektronisk 
sjakkbrett som man kan spille på hvor 
motstanderen kan befinne seg hvor som 
helst i verden (!). Dette ved at mot
standerens brikker flyttes ved hjelp av 
kunstig intelligens og magnet teknologi. 
Ja, brikkene til motstanderen flytter seg 
selv på brettet! 

Square Off konseptualiserte et sjakkbrett 
i tre som er understøttet av robotikkens 

vidunder og kunstig intelligens. 
Visjonen var å gjøre det mulig å spille 
sammen på tvers av landegrensene med 
et enkeltstående system. 

Disse automatiserte sjakkbrettene både 
føles som, og ser ut som et klassiske 
brett, men er fullpakket med ny 
teknologi.
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motstanderens brikker er det å spille på 
denne måten nærmere magi. Man kan 
også spille uten partner, men mot 
brettets innebygde kunstige intelligens. 
Å spille solo har aldri vært mer 
utfordrende! Det automatiserte 
sjakkbrettet gir deg muligheten til å 
analysere partiet ditt i etterkant, ved å se 
gjennom tidligere spill og dermed 
forbedre strategiene dine. 

På Square Off brett kan man altså spille 
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motstanderen din sitter på andre siden 
av brettet. Personen som sitter «på andre 

siden av jorden» kan enten spille mot 
deg via Square Off applikasjon på 
mobilen og trenger derfor ikke å ha et 
eget brett, eller han/hun kan ha et fysisk 
Square Off brett foran seg.  
 
Det er også mulig å streame andre sine 
sjakkspill, live og i etterkant. Man kan 
altså følge med på at både hvite og sorte 
brikker flytter seg selv i et parti som 
spilles av kjente og ukjente. Dette kan 
for øvrig fungere som et ypperlig 
partytriks om du har lyst å få gjestene 
dine til å lure på om det spøker hjemme 
hos deg. 

Square Off har siden de lanserte brettene 
slått an både blant yngre og mer erfarne 
sjakkspillere. Nå lanserer Square Off sitt 
nyeste produkt, Square Off Pro, under 
Norway Chess 2021.

Square Off Pro er verdens første rullbare 
esjakkbrett. Dette er ideelt både for 
nybegynnere og profesjonelle både 
grunnet pris og funksjonalitet.

Du kan kjøpe deg de smarte Square 
Offsjakkbrettene fra Sirkeltek, som er 
offisiell distributør for Square Off i 
Norge.

Square Off er til stede under Norway 
Chess på Clarion Hotel Stavanger 
mellom 7.17. september, så om du er i 
nærheten er du velkommen til å prøve 
brettet selv. 

Sjakk ble introdusert 
til menneskeheten for 
over 1500 år siden. I 
løpet av disse årene 
har det vært liten 
innovasjon siden spillet 
ble påfunnet.

TEKST PÅL BERG

Fakta
Square Off er basert i Mumbai i India. 
De bygger spill og leketøy med robot- 
og AI-teknologi, og ønsker å bygge en 
bro mellom den virtuelle og virkelige 
verden. Deres første produkt, Square 
Off Grand Kingdom sjakkbrettet, 
ble valgt til «coolest tech product of 
the year 2017» av Digital trends & 
Innovation Award Honoree 2019 under 
Consumer Electronics Show (CES) i 
Las Vegas, som er verdens største 
forbrukerelektronikkmesse.

Snart lanserer Square Off en ny 
læringsmodul. Her kan man bygge 
videre på egne strategier, beste 
åpningstrekk, løse gåter, analysere 
spill og mer. Læringsmodulen 
tilpasser seg brukeren, slik at alt 
skjer i ens eget valgte tempo. Det er 
også under planlegging en rekke nye 
innovative telerobotiske leketøy.

Square Off  – et sjakkbrett  
som flytter brikkene selv

Bhavya Gohil
Adm. direktør og medstifter: Vokste opp med lidenskapelig interesse for robotikk. Det 
er viden kjent at han elsker å reise, men få vet at han også er en stor Harry Potter-fan.

Aatur Mehta
Sjefsingeniør og medstifter: Elsker å hacke hardware og finpusse funksjonaliteten. 
Når han ikke jobber elsker han å reise og å drive med utfordrende idrettsaktiviteter.
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Aryan Tari på Haugerud.

Det siste året har mye av den organiserte 
sjakken blitt flyttet over på nett. Det har 
gjort det vanskeligere å få i gang 
aktivitet, men det har samtidig åpnet 
muligheter for å også få nye grupper 
med på sjakkaktiviteter. En av gruppene 
som vil ha mest glede av å spille sjakk 
på nettet er eldre. Det å spille sjakk på 
nettet med muligheten til å spille med 
familie eller andre har vært særlig 
kjærkomment i et år med besøks
restriksjoner. 

Allerede for et år siden ble planene 
lagt for et digitalt senior senter
mesterskap gjennom Norges 
Sjakkforbunds prosjekt Sjakk og 
samfunn, et prosjekt med mål om å 
skape sjakkaktivitet for nye grupper i 
samfunnet. Arbeidet med sjakk på 
aktivitetssentrene for eldre startet opp 
lokalt allerede i fjor høst, blant annet 
på Haugerud seniorsenter i Oslo. 
Deltaker under årets Norway Chess, 
Norges nummer to, Aryan Tari, stilte 
opp for å gi sjakkundervisning. 

Som en del av arbeidet med eldre har 
også over 30 ungdomskoler blitt med i 
prosjektet gjennom valgfaget «Innsats 
for andre», der ungdoms skoleelever 
bidrar positivt i sitt nærmiljø. Flere av 
disse planlegger å besøke lokale 
aktivitets sentre for eldre og bruke sjakk 

som inngangs port til møter mellom 
generasjoner.

For mange av kursdeltagerne har det å 
spille sjakk på nett vært en helt ny 
opplevelse. Noen har forsøkt seg litt 
tidligere, men for flere var dette en ny 
utfordring. En av de frivillige på 
Haugerud seniorsenter, Els Breistein, 
trekker særlig frem det sosiale miljøet i 
sjakken, men er også opptatt av helse
gevinstene sjakk fører med seg. Etter å 

ha spilt sjakk i ungdommen, tok hun 
opp sjakkaktiviteten igjen da hun ble 
pensjonist. 

– Det er god trening for hjernen. Man 
merker raskt om man er trøtt eller 
opplagt, sier Breistein. 

Gjennom opplæring i nettsjakk på 
senior sentrene oppstod ideen om et 
digitalt mesterskap, der de ulike 
aktivitets sentrene for seniorer kunne 

spille mot hverandre. I samarbeid med 
Pensjonist forbundet er Norges Sjakk
forbund nå klar til å 1. november 
arrangere det første digitale senior
senter mesterskapet. Dette blir en unik 
turnering der samhold og lag følelse er 
spesielt viktig, og der deltagerne spiller 
på lag og representerer sitt lokale senter.

Det er fortsatt mulig å melde seg på 
mesterskapet, som er gratis og åpent for 
alle seniorsentre, eldresentre, lokallag i 
Pensjonistforbundet, frivilligsentraler og 
andre med særlige tilbud for seniorer. 
For påmelding, se sjakkogsamfunn.no.  

Sjakk dag 
på Nesttun 
eldresenter.

Sjakk er for alle, unge og eldre, erfarne og nybegynnere. Nå er det sjakkundervisning på flere 
seniorsentre og senere i høst er det klart for verdens første digitale seniorsentermesterskap i sjakk! 

TEKST EIRIK NATLANDSMYR, GENERALSEKRETÆR I NORGES SJAKKFORBUND

Fakta
Sjakk og samfunn er et prosjekt i regi 
av Norges Sjakkforbund med mål om 
å skape sjakkaktivitet for nye grupper 
i samfunnet. I tillegg til seniorsentre 
er det samarbeid med biblioteker, 
kriminalomsorgen, psykisk helse og 
frivilligsentraler. Til høsten starter opp 
det opp samarbeid med aktører innen 
rusomsorgen. Arbeidet er støttet av 
blant annet Kulturdepartementet, 
Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen 
Dam. 

Klart for digitalt 
mesterskap for eldre
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STRIKKING + SJAKK = SANT
House of Yarn, Nordens ledende leverandør av håndstrikkegarn, tilbehør og ferdigstrikk, har 
i år inngått en 3-årig avtale med Norway Chess. Sammen har vi designet en Norway Chess-
genser som ble lansert for salg i juni. Strikkeoppskriften finner du på de neste sidene for de 
som ønsker å strikke genseren selv.

House of Yarn har tidligere både i 2013, 2014, og 
1016 designet og produsert to ulike ullgensere og 
en ulljakke i samarbeid med Norway Chess.

Strikkebølgen under koronapandemien har gitt en 
eventyrlig vekst for House of Yarn, som forventer 
en omsetning opp mot 250 millioner i 2021. Det er 
en vekst på cirka 20 prosent fra rekordåret 2020. 
House of Yarn selger årlig nesten 1 million kilo 
garn og 1 million strikkepinner.

Strikking er trendy, det er kultur og tradisjon 
med mening. Strikking er for mange terapi, 
rekreasjon, samhold og en møteplass. I løpet av 
de siste årene har stadig flere kastet seg på 
strikkebølgen, og spesielt gledelig er det at den 
yngre generasjonen også er strikkefrelst. Det 
lover godt for fremtiden.

Strikkere elsker å dele og inspirere. Det er stor 
aktivitet på sosiale medier, og det finnes utallige 

strikkeblogger og tusenvis av hobbydesignere som 
lever og ånder for strikking. 

«House of Yarn ønsker å være synlige og spre 
strikkeglede til nye målgrupper. Da må vi våge å 

tenke nytt, og finne nye kanaler å spre denne 
inspirasjonen i,» forteller Tor Henrik Knudsen, 
daglig leder i House of Yarn. «Vi ser mange 
synergier mellom strikking og sjakk, og synes det 
er spennende å koble disse to verdener i et 
langsiktig arbeid. En god strikker er god til å 
konsentrere seg, til å se detaljer, og må være god i 
matte for å kunne lese oppskrifter og beregne 
masker og mønstre.»

Vi ser frem til å utforme flere spennende prosjekter, 
event og konkurranser sammen i årene fremover, 
som vi håper mange vil ha glede av. I løpet av 
turneringen i september vil det bli både samstrikk og 
konkurranser med flotte premier, så her er det bare å 
hive seg rundt med garn og pinner.

Har du lyst på din egen Norway Chessgenser? På 
de neste sidene får du oppskriften til herremodellen 
av genseren. Du kan også laste ned oppskriften til 
både herre og damemodellen på houseofyarn.no.

Oppskrift på neste side
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CHESS GENSER

DSA 100-01

BOLEN

Legg opp 240 (264) 288 (312) 336 (360) 384 m med farge 1 

på rundp nr 2,5.

Strikk 6 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til rundp nr 

3. Sett et merke rundt 1 m i hver side med 119 (131) 143 (155) 

167 (179) 191 m mellom merkene til for- og bakstykket.

Strikk glattstrikk. Når arbeidet måler 28 (30) 31 (33) 35 (37) 38 

cm, strikkes mønster etter diagram A. 

NB! Ønskes teksten ”NORWAY CHESS” på forstykket, strikkes 

mønster A2 istedet for A1. Dette er på flere omganger, og må 

derfor begynnes når arbeidet måler 25 (26) 28 (29) 31 

(33) 35 (37) cm. Tell ut fra midt på forstykket hvor diagrammet 

begynner.

Fortsett med mønster etter diagram B. NB! Begynn ved 

pil for valgt størrelse i merke-m i hver side. Slutt ved pil for 

valgt størrelse i høyre side av diagrammet. Samtidig, på siste 

omgang, felles 11 m i hver side til ermehull (= merke-m + 

5 m på hver side) = 109 (121) 133 (145) 157 (169) 181 m til 

for- og bakstykket.

Arbeidet måler ca 40 (41) 42 (43) 44 (45) 46 cm.

Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

Foto: Bitmap.no

DESIGN

Trine Lise Høyseth

GARN

ALPAKKA WOOL 60 % alpakka, 40 % ren ny ull, 

50 gram = ca 166 meter

STØRRELSER 

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 89 (98) 107 (116) 124 (133) 142 cm

Hel lengde ca 62 (64) 66 (68) 70 (72) 74 cm

Ermelengde ca 56 (55) 54 (53) 52 (51) 50 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 7 (7) 8 (9) 9 (10) 11 nøster

Farge 2 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 nøster

Farge 3 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 nøster

FARGER

Farge 1 Koks melert 504

Farge 2 Hvit 533

Farge 3 Lys denim 547

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr og 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

30 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: MINI STERK

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

2
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ERMENE

Legg opp 56 (56) 60 (60) 64 (64) 68 m med farge 1 på 

strømpep nr 2,5.

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 3. 

Strikk 1 omgang r, og øk 8 (8) 8 (8) 6 (12) 12 m jevnt fordelt 

= 64 (64) 68 (68) 70 (76) 80 m. Sett et merke rundt første m 

(= merke-m). Fortsett med glattstrikk.

Samtidig, når arbeidet måler 8 cm, økes 1 m på hver side av 

merke-m. Gjenta økningene på hver 2,5. (2.) 2. (1,5.) 

1,5. (1,5.) 1,5. cm i alt 19 (22) 23 (25) 27 (27) 27 ganger = 

102 (108) 114 (118) 124 (130) 134 m.

Samtidig, når arbeidet måler 44 (44) 43 (43) 43 (43) 42 cm, 

strikkes mønster etter diagram A og B. Tell ut fra midt på 

ermet hvor diagrammet begynner. Slutt ved pil for valgt 

størrelse i høyre side av diagrammet. Samtidig, på siste 

omgang, felles 11 m midt under ermet (= merke-m + 5 m på 

hver side) = 91 (97) 103 (107) 113 (119) 123 m.

Arbeidet måler ca 56 (55) 54 (53) 52 (51) 50 cm.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket 

inn på rundp nr 3 = 400 (436) 472 (504) 540 (576) 608 m. 

Omgangen begynner mellom bakstykket og venstre erme.

Sett et merke rundt 2 m i hver sammenføyning, 1 m fra 

bolen + 1 m fra ermet (= merke-m)

Merke-m strikkes videre i vr og hovedfargen på omgangen.

Les både mønster og raglanfellinger før det strikkes videre.

Mønster

Strikk diagram B ferdig, samtidig på siste omgang, felles 

1 m midt foran, midt bak og midt på hvert erme ved å strikke 

2 r sammen. Fortsett med mønster etter diagram C. Tell ut 

fra midt foran, midt bak og midt på ermet, hvor diagrammet 

begynner. Videre strikkes mønster etter diagram D. 

NB! På 1. omgang økes 1 m midt foran, midt bak og midt på 

hvert erme (samme steder som det ble felt før diagram C), 

slik at m med pil kommer midt foran, midt bak og midt på 

hvert erme. Når diagram D er ferdig, strikkes det videre med 

farge 3.

Samtidig, på 2. omgang, felles det til raglan slik:

Strikk til 2 m før merke-m. Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den 

løse m over, strikk merke-m i vr, 2 r sammen. 

Gjenta fellingene ved alle merke-m (= 8 m felt).

Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 21 (21) 21 (22) 

22 (22) 23 ganger, deretter på hver omgang 7 (10) 11 (12) 

13 (15) 15 ganger. Samtidig, med siste felling, felles 25 (31) 35 

(39) 43 (49) 53 m av midt foran til hals.

Strikk videre fram og tilbake.

Fortsett raglanfellingene på hver p 8 (8) 10 (10) 12 (13) 14 

ganger til. Fra vrangen strikkes 2 vr sammen før merke-m 

(merke-m strikkes r på vrangen) og 2 vridd vr sammen etter 

merke-m. Samtidig felles det videre til halsen i begynnelsen 

av hver p, i hver side, 2 m 2 ganger, deretter 1 m til alle raglan-

fellingene er ferdige = ca 75 (81) 87 (99) 105 (111) 121) m.

HALSKANT 

Skift til rundp nr 2,5. Strikk inn m fra p, og strikk opp 39-73 m 

foran i halsen.

Strikk 1 omgang r, og reguler m-tallet til 120 (124) 128 (132) 

136 (140) 144 m.

Strikk 8 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Fell av med r og vr.

MONTERING

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til.

Sy sammen under ermene.
3

ERMENE

Legg opp 56 (56) 60 (60) 64 (64) 68 m med farge 1 på 

strømpep nr 2,5.

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 3. 

Strikk 1 omgang r, og øk 8 (8) 8 (8) 6 (12) 12 m jevnt fordelt 

= 64 (64) 68 (68) 70 (76) 80 m. Sett et merke rundt første m 

(= merke-m). Fortsett med glattstrikk.

Samtidig, når arbeidet måler 8 cm, økes 1 m på hver side av 

merke-m. Gjenta økningene på hver 2,5. (2.) 2. (1,5.) 

1,5. (1,5.) 1,5. cm i alt 19 (22) 23 (25) 27 (27) 27 ganger = 

102 (108) 114 (118) 124 (130) 134 m.

Samtidig, når arbeidet måler 44 (44) 43 (43) 43 (43) 42 cm, 
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størrelse i høyre side av diagrammet. Samtidig, på siste 

omgang, felles 11 m midt under ermet (= merke-m + 5 m på 

hver side) = 91 (97) 103 (107) 113 (119) 123 m.

Arbeidet måler ca 56 (55) 54 (53) 52 (51) 50 cm.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket 

inn på rundp nr 3 = 400 (436) 472 (504) 540 (576) 608 m. 
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Ventilasjonsrengjøring
FØR

ETTER

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

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

post@Vvrens.no

51 48 39 35

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

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

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

l privat-
    boliger

l barne-
    hager

l små- og 
    mellom-
    store  
    bedrifter

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

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

Kontakt oss i dag, og vi hjelper deg mer enn gjerne!
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At Hollywoodproduksjoner med 
millionbudsjetter ikke har rådført 

seg med en sjakkspiller, er for meg 
ubegripelig. 

Av og til lykkes det heldigvis, 
spesielt når man ansetter tidligere 
verdensmester og legende i sjakk, Garry 
Kasparov som sjakkekspert. Oktober 
2020 lanserte Netflix miniserien «The 
Queens’s Gambit». Serien er basert på 
romanen med samme navn fra 1983, 
skrever av Walter Tevis. The Queen’s 
Gambit åpner midt på 1950tallet. Her 
møter vi Beth Harmon som sendes på 
barnehjem etter at moren tok selvmord. 
På barnehjemmet introduseres Beth for 
sjakk og piller. I en mørk kjeller spiller 
hun mot barnehjemmets vaktmester, og 
det viser seg raskt at Beth har en 
usedvanlig skarp hjerne for spillet. 

Jeg skal ikke røpe mer, for dersom 
du ikke tilhører en av de svimlende 62 
millioner husholdningene som så serien 
innen de første 28 dagene etter at den 
ble lansert, så anbefaler jeg deg å gjøre 
det sporenstreks. Selv så jeg hele serien 
fra start til slutt kvelden etter at den ble 
lansert. 

I tillegg til å slå alle seerrekorder, 
har serien antakeligvis bidratt til økt 
interesse for sjakk. De store sjakk platt
formene kunne kort tid etter lanseringen 
av serien melde om enorm medlems
økning, sjakkbrett ble utsolgt i butikker 
og på nett og «how to play chess» ble et 
hyppig googlesøk. 

Men hva betyr egentlig Queens’ 
Gambit? Queen’s Gambit heter på norsk 
Dronninggambit og er navnet på en 
sjakkåpning. 

Åpningen defineres ved trekkene: 1.d4 
d5 2.c4

Diagram etter trekkene 1.d4 d5 2.c4

Hvit starter med å flytte bonden på d2 til 
d4 og svart svarer med å flytte bonden 
på d7 til d5. Feltene d4 og d5 er begge i 
sentrum. Hvit fortsetter med å flytte 
bonden på c2 til c4 og angriper dermed 
sentrumsbonden til svart. 

En gambit er en åpning hvor en spiller 
ofrer materiell for å få en annen fordel. 
Hvit setter bonden på c4 rett i slag for 
den svarte bonden på d5 og ofrer 
dermed cbonden. Svart kan velge å slå 
bonden ved å spille 2...dxc4, kalt 
Mottatt dronninggambit, eller han eller 
hun kan avslå og spille et annet trekk, 
kalt Avslått dronninggambit. 

Diagram etter at svart har slått bonden på 
c4.

Planen til hvit dersom svart spiller 
Mottatt dronning gambit, er å svare med 
4.e4 med erobring av sentrum. 

Alternativene til Mottatt dronninggambit 
er mange. 

Som andre hovedvarianter regnes: 

• 2... Sc6 Tsjigorinforsvaret 
(springeren på b8 flyttes til c6)

• 2...c5 Symmetrisk forsvar (bonden på 
c7 flyttes til c5)

• 2...c6 Slavisk forsvar (bonden på c7 
flyttes til c6)

• 2...e6 Albins motgambit (bonden på 
e7 flyttes til e5 og angriper bonden på 
d4)

• 2...Lf5 Baltisk forsvar (svart flytter 
løperen på c8 til f5)

• 2...Sf6 Marshallforsvaret (springeren 
på g8 flytter til f6)

• 2...e6 Avslått dronninggambit (bonden 
på e7 flytter til e6 hvor den beskytter 
den truede bonden på d5)

Dronninggambit spilles på alle nivåer, 
spesielt av spillere som ønsker å oppnå 
en solid stilling, og det er en viktig del 
av mange stormesteres åpningsrepertoar. 
Dronninggambit fører som regel til 
lukkede stillinger. Dette gjør at partiene 
blir mer strategisk enn taktisk pregede.  

The Queen’s Gambit
I flere filmer og TV-serier har sjakk vært med i en kort scene, eller sågar spilt en sentral rolle. 
Jeg har i flere slike sammenhenger irritert meg over at brikkene har vært feil oppstilt, eller at de 
har blitt flyttet ulovlig. Og når scenen har blitt avsluttet med at en av karakterene, til total overraskelse 
for motstanderen, dunker en brikke i brettet, etterfulgt av replikken «checkmate», og det overhodet 
ikke er matt, har jeg revet meg i håret og skiftet kanal. 

TEKST ELLISIV REPPEN
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Møt spillerne i Norway Chess 2021

Født i Tønsberg, november 1990.

Carlsen har sammenhengende siden 
2011 toppet verdensrankingen i sjakk. 
Tidenes høyeste rating rekord satte 
Carlsen i mai 2014 med hele 2881 rating 
poeng.

I 2013 kvalifiserte han seg til VM kamp 
mot Viswhanathan Anand. Carlsen ble 
verdensmester i desember 2013 ved å 
slå den regjerende mesteren. Samme år 
vant han både lyn- og hurtigsjakk VM. 

I 2014 forsvarte han verdensmester-
tittelen mot Anand, og ble den første 
spilleren som samtidig hadde tittelen i 
alle de tre FIDE-klassifiserte tids-
kontrollene (langsjakk, hurtig og lyn).
I oktober 2015 forsvarte han sin tittel i 
hurtigsjakk VM holdt i Berlin. 

Magnus Carlsen startet år 2016 med sin 
femte seier i Tata Steel Chess 
turneringen i Nederland og vant endelig 
Norway Chess samme år for første 
gang. Han avsluttet året med å forsvare 
VM tittelen med seier mot Sergey 
Karjakin i New York.

I 2018 forsvarte Carlsen nok en gang VM 
tittelen i London etter å ha slått Fabiano 
Caruana i omspill etter 12 tøffe og jevne 
runder.

Carlsen har spilt i alle utgaver av 
Norway Chess-turneringen. Han vant i 
2016,2019 og 2020.

Han er i år igjen klar for VM, denne gang 
mot Ian Nepomniachtchi
 som skal spilles i Dubai. 

Karjakin ble født i Sovjetunionen 12. 
januar 1990.

Han oppnådde Stortmestertittelen i 
august 2002 i en alder av 12 år og 7 
måneder, og ble den yngste Stormester 
noensinne. 

I juli 2012 vant Karjakin VM i hurtigsjakk 
et poeng foran Magnus Carlsen i 
Kasakhstan. 

I mai 2013 vant han den første utgaven 
av Norway Chess et halvt poeng foran 
Carlsen, han vant også andre utgaven av 
Norway Chess i 2014.

I mars 2014 endte han på andreplass i 
kandidatturneringen holdt i Khanty-

Mansiysk, Russland, bak Viswanathan 
Anand. 

I 2015 vant han World Cup og i mars 
2016 vant Karjakin kandidatturneringen 
og kvalifiserte seg til å spille VM kamp 
mot Magnus Carlsen. 

VM i sjakk 2016 fant sted fra 11. - 30. 
november 2016 i New York. Karjakin 
vant det 8. partiet, men tapte det 10. og 
det endte uavgjort 6-6 etter 12 runder. 
Carlsen beseiret Karjakin 3-1 i 
hurtigsjakk, og vant dermed VM.

Karjakin vant VM i lynsjakk i 2016.

Født 14. juli 1990 i Russland.

Nepomniachtchi lærte å spille sjakk allerede som 4-åring. 

I 2007 ble han Stormester (Grandmaster) i sjakk.

Nepomniachtchi vant sølvmedaljen i lynsjakk i Dubai i 2014. 

10. desember 2017 slo han verdens mester Magnus Carlsen under London Chess 
Festival. Han ledet lenge turneringen men endte til slutt på 2. plass. 

I desember 2020 vant han det Russiske mesterskapet ved å slå  Sergey Karjakin 
med et halvt poeng etter elleve runder.

2021 blir Nepomniatchis første deltageøse i Norway Chess.

MAGNUS CARLSEN NORGE

SERGEY KARJAKIN
RUSSLAND

IAN NEPOMNIACHTCHI  
RUSSLAND
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Møt spillerne i Norway Chess 2021

Han ble den yngste Stormesteren i sjakk i Ungarn noensinne når han tok 
steget opp som Stormesteren i en alder av 13 år, 11 måneder og 6 dager. Han 
er også  den femt yngste Stormesteren i historien på verdensbasis.

I desember 2013 vant Rapport EM i hurtigsjakk og ble nummer 4 i EM i 
langsjakk.

Under Tata Steel Chess turneringen i januar 2017 spilte han sitt første parti 
mot Magnus Carlsen og vant med hvitt i 33. trekk.

Han vant det Ungarske mesterskapet i mai 2017.

Han vant også turneringen som ble dekket av Stormester Simon Williams i 
showet hans kalt checkmate, og endte foran toppspillere som Arkadij 
Naiditsch og Nigel Short.

Rapport deltar i 2021 for første gang i Norway Chess.

RICHARD RAPPORT  
UNGARN

Aryan Tari, født 4. juni 1999.

Tari lærte sjakk av sin far allerede som 5 åring. Han bodde på den tiden i 
Stavanger hvor han begynte i Kampen sjakklubb. Han spilte paralellt i Jåtten 
sjakklubb for å trene 2 ganger i uken. Han har hatt lokale kjente sjakkspillere 
som Håvard Løvik og Per Blikra som trenere i unge dager.

Som 14-åring var han med på Norges 2. lag under OL i sjakk i Tromsø.

Tari ble i 2015 Norgesmester bare 14 år gammel, dette gjentok han med ny NM 
tittel i 2019. Han gjorde i 2017 det ingen andre nordmenn har klart, å vinne 
Junior VM. 

Han ble Stormester i 2016 og var den fjerde yngste Stormesteren i verden. 

I 2021 deltok han i Tata Steel Chess og gjorde en bra turnering mot bare 
toppspillere. Han var også med i World Cup og måtte se seg slått av Magnus 
Carlsen i 3. runde.

Tari var med på Norway Chess 2020, og spiller dermed sitt andre Norway Chess 
i år. 

ARYAN TARI  NORGE

Firouzja ble født 18. juni 2003 i Iran.

Han vant det Iranske mesterskapet i en alder av 12 år og oppnådde 
Stormestertittelen i en alder av 14 år. 

Han er den nest yngste spilleren noensinne som har nådd en rangering på 
2700, i en alder av på 16 år og 1 måned. Fra og med november 2019 var 
Firouzja den beste Iranske spilleren og den beste U16-spilleren i verden 
med en FIDE-rating på 2720.

Firouzja regnes allerede i dag som en fremtidig konkurrent i 
verdensmesterskapet.

I år 2020 deltok Firouzja for første gang i Norway Chess hvor han endte med 
2. plass og 1 poeng bak Carlsen og foran Aronian, Caruana og Duda. 

ALIREZA FIROUZJA  
FRANKRIKE
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Simen Agdestein har tidligere deltatt i Norway Chess både som spiller og som kommentator på internasjonal sending. Her sammen med med-kommentator Anna Rudolf.

Normalt har jeg bare hatt sjakklinja på 
NTG, noen elever og meg selv å tenke 
på. Plutselig ble arenaen mye større. Det 
var ikke i mine tanker for litt siden å bli 
president i Norges Sjakkforbund. Tvert 
imot. Jeg har pleid å tenke at sjakk
politikk er noe jeg må holde meg langt 
unna om jeg skal holde ut et langt liv 
med sjakk. Det har vært best for alle, 
har jeg tenkt, at jeg har kunne holde på 
for meg selv her ute på toppidretts
gymnaset på Bekkestua. Får man en god 
ide, har det bare vært å kjøre på. Ingen å 
diskutere med, ingen motforestillinger. 
Veldig deilig!  

Men jeg ble i våres foreslått som 
president i Norges Sjakkforbund, og jo 
mer jeg tenkte på saken, jo mer 
engasjert ble jeg. Hvor spennende ville 
det ikke være å jobbe i spann med 
selveste Norges Sjakkforbund, «den 
store stygge ulven» som jeg har irritert 
med så mye over i så mange år. Ja, det 
er ikke fritt for at det har vært litt sånn. 
Jeg har sittet på utsiden og tenkt mitt. 

Nå er jeg plutselig en del av det og vel 
så det, jeg sitter midt i selve navet, som 
president i sentralstyret. Hvilken 
mulighet til innflytelse! 

Jeg henviser til stadighet til tidligere 
VMkandidat Arthur Jussupovs kloke 
ord om at alle Stormestere burde 
arrangere en turnering en gang og at det 
ville endret deres syn på ett og annet. 
Det samme gjelder nok for styrearbeid. 
Jeg har ikke hatt rollen som president 
lenge. Vi har bare hatt ett styremøte, og 
det er begrenset hvilke saker man har 
rukket å ta opp. Jeg har snakket med 
masse folk og forsøkt å sette meg inn i 
masse saker. 

Man trenger ikke lange tiden for å 
skjønne at sjakkforbundet faktisk er et 
ganske stort skip. Sentralstyret skal 
styre og kontrollere, men det er den 
daglige jobben som gjøres på sjakk
kontoret som er det sentrale. Jeg har 
allerede latt mer imponere. Her er det 
virkelig en dedikert og kompetent gjeng 

som møter opp på jobb hver for å gjøre 
bra ting for norsk sjakk. 

Men også de er som alle andre. Man har 
et prestasjonsspekter man varierer 
innenfor. Selv anslår jeg min spille
styrke til å være mellom 2800 og 2300. 
Kunsten er å holde seg i den øvre sfære 
mest mulig. Kunsten er å holde oss alle 
der, og med det har vi alle et ansvar. 

Det er generelt de menneskelige 
ressursene som er vår viktigste kapital. 
Det er et stort lagarbeid å løfte norsk 
sjakk. Jeg er president og skal forsøke å 
bidra med mitt, men det er allerede et 
erfarent sentralstyre og en dyktig stab 
på sjakkkontoret. 

Og virkelig fart på sakene blir det først 
når ildsjeler over det ganske land får 
utfolde seg. Det er utrolig hvordan man 
står på for sine prosjekter og 
engasjement, noe jeg tipper Kjell 
Madland og Benedicte Westre Skog kan 
skrive under på. Det var ikke mange år 

siden det var totalt utopisk at verdens 
sterkeste sjakkturnering skulle bli 
arrangert i Norge. Det nærmer seg 
10årsjubileum for Norway Chess. 
Tinnbryllup heter det visst når man har 
vært gift i ti år. Får vi 15 år til og 
«sølvbryllup»? 

Vi har hatt masse mer eller mindre 
parodierte slagord på sjakklinja, men de 
første årene surret følgende mantra i 
bakhodet: «Slipp kreftene løs og ri den 
ville hest!» Jeg tror dette er relevant for 
norsk sjakk også. Jeg er i hvert fall 
veldig positiv til alle nye initiativ. Man 
kan ikke kontrollere alt, og noen ganger 
ender det med at man må jobbe 
temmelig hardt for å ro baller i land. 
Men du verden, så moro man har det på 
veien! 

Så min ambisjon for sjakkNorge er helt 
enkelt at masse ildsjeler vil finne sine 
prosjekter å brenne for og at vi alle kan 
stå sammen om det vi har til felles, 
nemlig kjærligheten for spillet. 

Visdom gjør klok

– En hilsen fra den nye Presidenten i Norges Sjakkforbund

Ambisjonsnivået er skyhøyt! Som vanlig på denne tiden av året. Tidlig høst, når skolen 
endelige er i gang igjen, og over nyttår. Det er da man stiller frisk og uthvilt med blanke ark, 
proppfull av nye ideer om fantastiske opplegg og alt man skal gjøre. 

TEKST SIMEN AGDESTEIN, PRESIDENT I NORGES SJAKKFORBUND
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Bonden 
- vår viktigste brikke

Lykke til med sjakkturneringen!
fkra.no - Telefon 99 43 06 40

VI KJØPER GULL

 F I N N  F R E M  S M Y K K E S K R I N E T

D I T T  G U L L  E R  M Y E  V E R D T  ! !  

DETTE ER ET LURT SJAKKTREKK - VI ER I LANGGT. SANDNES

G u l l p r i s e n  e r  f o r  t i d e n  200 , -  p r  g r a m  1 4  k a r a t  g u l l

E l l e r  i n n b y t t e p r i s  220 , - �p r  g r a m   1 4  k a r a t  g u l l  

www.itkon.no
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Her følger en enkel strategi
Som får spillet ditt til å gli

Å sikte seg inn mot sentrum er lurt
Da gjør du livet for motstanderen surt

Få fort ut brikkene av offiserers rang
Da får du en start som sier pang!

Vent med å flytte dronningen ut
Spar henne til det trengs kraftig lut

Få kongen sikret bak en mur
Den strategien er meget lur

Det kan du gjøre ved å ta en rokade
Etterpå kan bøndene lage blokkade

Men sperr ikke egne brikker inne
Det kan hindre deg fra å vinne

Prøv å se et par trekk frem
Da tar du lettere seieren hjem

Se opp for motstanderens farlige trekk
De som truer må skremmes vekk

Glem ikke tiden, tikk, takk
Spesielt hvis du spiller hurtigsjakk

Neste gang du tar spillet fatt
Så vet du veien til sjakk matt!

Sjakkens tommelfingerregler
Av: Ole Martin Åsland
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Les mer på formue.no
Formuesforvaltning Stavanger

Kongsgårdbakken 1
4005 Stavanger

Normann Oftedal
Daglig leder, Formuesforvaltning Rogaland.

+47 99587106
normann.oftedal@formue.no

Din institusjonelle forvaltning
– i lommen

I Formueappen har du din globale investerings portefølje 
i lommen, og ved hjelp av smarte funksjoner får du:

 Løpende avkastning på din globale porteføljeforvaltning 
inkludert alternative investeringer

	 Din	personlige	formuesplan	(oversikt	over	din	finansielle	
situasjon, viktige dokumenter, pensjon og skatt)

 Direktekontakt med rådgivere og eksperter
 Utviklingen i ESG-resultater og klimaavtrykket i din portefølje
 Oversikt over hvilke land, sektorer og selskaper din kapital er 

plassert i.

“Som kunde i Formuesforvaltning kan 
du enkelt følge din skreddersydde 

investerings portefølje. Du får et helhetlig 
bilde av dine investeringer og ser hvordan 

porteføljen utvikler seg fra dag til dag.”
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SJAKK-KRYSSORD
Bortover

3. Arbiter

5. Kongen

8. Løperen

9. Dvorkovitsj

10. Remis

11. Sekundant

13. Karjakin

15. Tønsberg

17. Sjakknovelle

18. Hvite

19. Nepomnjasjtsjij

21. Carlsen

22. Frankrike

23. Dronningen

26. Rook 

27. Bukke

Nedover:

1. Svart

2. Bonden

4. Rapport 

6. Spasskij

7. Åttenderaden

12. Fjernsjakk

14. Agdestein  

15. Tari

16. Chess

20. Springeren

24. Rokade

25. Netflix

FASIT

 

1

3 4

7

9

11

15

16 17

19 20

13 14

12

10

8

6

5

2

21

22

23

26

27

24 25

18

Nedover: 

1. Farge på feltet e5

2. Kan ikke flytte bakover

4. Ungarsk stormester 

6. Spilte VM-Match mot Fischer i 
1972

7. Annet navn for sisteraden til 
hvit

12. Sjakk spilt over avstand

14. Ny norsk sjakkpresident  

15. Norges nest beste spiller

16. Sjakkmusikal

20. Kortbeint offiser

24. Får kongen i sikkerhet

25. Her kan du se ”Queens 
Gambit”

Bortover:

3. Sjakkdommer

5. Den viktigste brikken

8. Flytter diagonalt

9. Fide-president

10. Uavgjort i sjakk

11. Sjakkhjelper

13. Vant Norway Chess i 2013 og 
2014

15. Carlsens fødeby

17. Kortroman skrevet av Stefan 
Zweig

18. Farge på feltet h1

19. VM-utfordrer 2021

21. Fjorårets turneringsvinner

22. Alireza Firouzjas nasjonalitet

23. Den sterkeste brikken

26. Engelske navnet for tårn 

27. Gjøre en diger sjakktabbe
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I Salomonsmauet rammer vi 
inn de gode opplevelsene
Et godt «sjakktrekk» er å besøke vårt vakre kreative smau. Om våren og sommeren er 
smauet på det vakreste. Innrammingens formål er å fremheve kunstverket, og å 
bevare det for fremtiden. Vi på Rammehjørnet får mange kreative oppdrag, og det er 
like kjekt hver gang. 

Ødelagte kunstverk 

Hvert år ødelegges grafikk og annen 
papirkunst på grunn av feilaktig innramming. 
Feilaktig på den måten at det blir brukt 
materialer som kan skade kunstverket. 

Spesialistens kunnskap 

Har du kunst som er innrammet perioden fra 
1900 og frem til 1970, er det all grunn til å la 
en profesjonell foreta ny innramming. Dagens 
innrammede har kunnskap om disse 
problemene, og kan utføre en varig 
beskyttende innramming

Ekstra stort utvalg 

Det finnes i dag et stort utvalg av rammelister. 
Alt fra klassiske tradisjonelle til moderne. 

Miljø

Tenk på miljøet der rammene skal henge. 
Møbler, stil, tapeter etc. Det finnes ramme-
lister for alle miljøer og alle slags kunstverk.

Heng opp riktig 

Det er viktig å tenke på følgende ved oppheng 
av kunst:

• Heng aldri bilde opp i direkte sollys.
• Heng aldri bildet ovenfor en varmekilde.
• Heng aldri opp bildet slik at det utsettes for 

fuktighet.

• Se opp for uoppvarmede hytter og kjellere.

Vi ønsker alle sjakkspillerne en god 
opplevelse i vårt distrikt. Heia Magnus.

ANNONSE



UP
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En stor takk til våre 
samarbeidspartnere!

norwaychess.no

www.itkon.no

Tryggheten vi gir

Som totalleverandør av sikkerhet sørger vi for en trygg 
ramme og en god opplevelse under små og store 
arrangement.

avarnsecurity.no
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Team Norway Chess 

KJELL MADLAND
GRÜNDER OG STYRELEDER

JASMINE LARSSON 
SALG OG EVENT

BENEDICTE WESTRE SKOG 
PROSJEKTLEDER

Kjell er gründeren av Norway Chess og har jobbet med det fra 
idé stadiet til hva det er i dag: verdens sterkeste 10-manns 
turnering anerkjent over hele verden. Kjell er unikt kreativ og 
har evnen til alltid å kunne tenke utenfor boksen.  
Han har en lang erfaring fra næringslivet. Kjell startet sitt eget 
byggefirma som 22 åring og har siden det hatt lederstillinger 
i flere selskaper, blant annet som distriktssjef i GK inneklima, 
daglig leder i Jadarhus Gjesdal, regionsjef for Norema og som 
daglig leder i Bryne FK i hele 10 år, derav 4 år i Tippeligaen.  
Kjell er like involvert i Norway Chess og alt som følger med som 
han har vært fra han fikk idéen. I tillegg er han også gründer og 
styremedlem i Norway Summit. 

Jasmine ble en del av Norway Chess teamet i 2021, etter mange 
år som prosjektleder i eventbransjen der hun var ansvarlig 
for å selge og prosjektlede små og store arrangement og 
konferanser, både nasjonalt og internasjonalt. Jasmine har 
en internasjonal bakgrunn, og har en BA grad i Europeisk 
Markedsføring og moderne språk (Fransk og Spansk) fra 
Roehampton Universitet i London (BA Honors) som inkluderte 
studier på NEGOCIA (Paris, Frankrike) og Universitat de Vic 
(Vic, Spania). Hun er halvt svensk og halvt norsk og har studert 
på Roehampton Universitet på 4 ulike språk. Hun liker derfor å 
jobbe med ulike kulturer og språk, skape engasjement og bygge 
relasjoner. Kvalitet er viktig for Jasmine og hun arbeider derfor 
etter mottoet «the devil is in the details»

Benedicte er prosjektleder i Norway Chess og har bidratt til en 
stor del av utviklingen av Norway Chess merkevaren. Benedicte 
har også hatt stor innflytelse på å utvikle konseptet Norway 
Summit helt fra idé stadiet. Hun har i tillegg til oppgavene 
som daglig leder i Norway Summit, ansvar for programmet, 
bidragsytere, markedsføring og gjennomføring. Benedicte har 
en MSc grad i International Development fra Nederland og har 
studert i en rekke andre land, blant annet, Canada (BA Honors), 
India og Mexico. Benedicte driver også sin egen NGO, Argan 
Care, som planter trær i den utrydningstruede Argan skogen 
i Marokko og som bidrar til arbeidsplasser og inntekter til 
lokalbefolkningen, spesielt kvinner. 
I 2021 ble hun valgt inn som styremedlem i Norges Sjakkforbund. 
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SHOHREH BAYAT 

LENNART OOTES 

JUDIT POLGAR

BJØRN DAHLE

ROGER LARSEN JON KRISTIAN HAARR

RANDI HUNDSNES

TALLAK U. NÆRLAND

FRODE SØMME

ANEMONE KULCZAK

RAGNHILD OMHOLDT ERLEND STANGELAND

ANASTASIA SOROKINA

ANASTASIYA KARLOVYCH

DommerHoveddommer 

Offisiell fotograf og sjakkbrett 
mester

Økonomi og regnskap

Dommer

TV-journalist, web og sosiale 
medier

Leder, smittevern Leder for frivillige fra  
sjakk-klubbene

Ekspert kommentator – engelsk 
sending

Leder, sjåfør team

Leder, rigge team Offerspill Sjakklubb
Med-arrangør Norway Chess Open

Visste du at I løpet av de ni årene Norway Chess 
turneringen har vært avholdt har samtlige av de 
femten beste spillerne gjennom tidene deltatt i 
turneringen. Untaket er Garry Kasparov som la 
opp sin profesjonelle sjakk-karierre i 2005, men 
som allikevel har besøkt turneringen to ganger. 

Sandnes Sjakklubb
Med-arrangør Norway Chess 
Open

Leder, teknisk team



Mer enn bare shopping.

Slapp av og lad batteriene – både dine egne og bilens.  

På Rogalands største kjøpesenter finner du 165 butikker,  

23 serveringssteder og 2000 gratis parkeringsplasser.  

Her finner du også en av Rogalands største ladestasjoner 

for elbil. Velkommen!

 

Lad batteriene

på Kvadrat

visitkvadrat.com
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