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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

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

Sandnes
Quality Hotel Residence
Vågen videregående skole

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

2021  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
2021  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. 

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 )

2021: 16–53% (6 spillere, 10 
runder, totalt 30 partier)
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BESTILL GRATIS* TAKSJEKK I DAG!

Er taket ditt eldre enn 20 år?

*Gjelder ikke flate tak eller næringsbygg.

Ta kontakt eller registrer henvendelsen på monter.no
Vi tar kontakt innen 10 dager og avtaler tid for taksjekk.

Montér Forus Stormarked 
Man - fre: 06.30 – 20.00 
Lør: 09.00 – 16.00

Montér Randaberg 
Man - fre: 07.00 – 19.00 
Lør: 09.00 – 16.00

Montér Stavanger 
Man - fre: 06.30 – 20.00 
Lør: 09.00 – 16.00

http://norwaychess.com
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Velkommen til den tiende 
Norway Chess-turneringen 

Norway Chess er ti år, Stavanger har blitt en av 
verdens viktigste sjakkbyer og Norges sjakk
hovedstad. Dette er veldig stort for oss, og 

ganske uvirkelig når vi ser tilbake til 2013 og den aller 
første turneringen. Målet om å bli en av verdens 
sterkeste turneringer var der, men å oppnå dette var 
slett ingen enkel jobb. I flere hundre år har sjakk hatt 
en sterk og viktig rolle i store deler av verden. Store 
byer som New York, Moskva og London har ønsket å 
få de aller, aller beste spillerne til å delta i turneringen 
i disse byene.  

Norway Chess har nå oppnådd å bli blant de to–tre 
aller sterkeste turneringer i verden hvert eneste år, og 
aldri har det vært en sterkere turnering på kloden enn 
2017 utgaven av Norway Chess. Vi har lagt vekt på å 
være innovative og bringe inn nye elementer, som 
eksempelvis «skrifteboks», og nytt konsept på 
tidskontroll og innføring av Armageddon ved remis 
som har gitt et helt nytt og spennende TVprodukt. 

Fra hver turnering sendes det 50–60 timer med 
direktesent TV fra Norway Chess i Stavanger, både på 
TV 2 sport og på web på flere ulike språk. Dette er 
sendetid tilsvarende 25–30 fotballkamper, så 
betydningen for regionen og for merkevarebyggingen 
er stor.

Ved siden av å årlig få verdens aller beste sjakkspillere 
til Stavanger har vi også hatt stor satsing på barn med 
skoleturneringer, opplæring i skolene og en stor åpen 
turnering for alle aldersklasser og nivåer. 
Betydningen av å involvere mange på ulike 
alderstrinn og nivåer har vært viktig, dette gir 
en økt interesse for sjakk.

I årets turnering skjer det mye spennende, noe 
av det viktigste er at vi skal spille i Stavanger 
sitt kanskje flotteste bygg, SR-Banks 
Finansparken. Dette er ett praktbygg som 
virkelig gjør ett 10års jubileum verdig for 
sjakkbyen Stavanger og Norway Chess.

Vi skal i juni også åpne verdens største 
sjakkbrett i Bjergstedparken i Stavanger 
sammen med Magnus Carlsen og de andre 
stjernespillerne. Dette er en gave gitt til Magnus fra 
den spanske bedriften RMD mot at han ga det til en 
norsk by. På bakgrunn av Norway Chess så falt 
Magnus Carlsen sitt valg på Stavanger, dette er vi 
svært takknemlige for. Sjakkbrettet er for bruk og vi 
håper mange vi benytte dette, i tillegg til at det vil bli 
ett nytt turistmål for byen. Les mer om dette på side 31

Åpen turnering vil bli spilt i Bjergsted i SR-Bank sine 
gamle kontorlokaler, og her er det åpen påmelding for 
lokale, nasjonale og internasjonale sjakkspillere i alle 
aldersgrupper. De lokale sjakklubbene Stavanger og 
Sandnes sjakklubb arrangerer dette sammen med 
Magnus Carlsen sin sjakklubb, Offerspill. Les mer om 
dette på side 29

I bokhandlere landet over vil det fra og med juni være 
mulig å kjøpe ett flott Norway Chess sjakkspill. Dette 
gjøres sammen med det kjente brettspill firmaet 
Egmont og spillet inneholder ett fantastisk bra rullbart 
sjakkbrett, brikker og en informasjon om Norway 
Chess og sjakkregler.

Spillerne i årets turnering er representert fra de aller 
beste sjakknasjoner i verden, bortsett fra Russland. 
Krigen og de grusomheter som har skjedd gjorde at 
vi valgte å ta bort Russisk deltakelse, dette har heller 
ikke gått upåaktet hen.

Samtidig med Norway Chess har vi også i år den 
8. juni ett fantastisk Norway Summit, en internasjonal 
næringslivskonferanse med sterke internasjonale navn 
på scenen. Temaet er «the next move» og det handler 
om ledelse, bærekraft, ny teknologi og økonomiske 
utsikter og sammenhengen mellom det hele.  

Vi er stolte av at vi har fått inn avtroppende 
sentralbanksjef Øystein Olsen som 
styreleder. Han vli gi en ny dimensjon 
til styret vårt og utgjør sammen med 
Anita Krohn Traaseth, Espen 

Agdestein, Benedicte Westre Skog 
og Kjell Madland det nye styret.

Vi ønsker velkommen til Norway Chess fra 30. mai til 
11. juni i Finansparken og Norway Summit 8. juni på 
Clarion Energy.

Ta turen innom Finansparken og få med deg 
stjernespillerne live. Se program på side 5. 

Vel møtt!  

Ansvarlig utgiver: Tower AS
Redaktør: Benedicte Westre Skog

Webside: norwaychess.no
Opplag: 36.000 eksemplarer

Distribusjon:  
Innstikk i Stavanger Aftenblad
Distributør: Schibstedtrykk

Layout: Rita Oosterhuis, Kai Hansen Trykkeri
Trykkeri: Schibstedtrykk

http://www.kai-hansen.no
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DESIGN
NYHET

/ NORDIC ATMOSPHERE
Opplev Nordic Atmosphere i din lokale HTH-butikk, hvor du alltid 
kan skape din kjøkkendrøm sammen med våre kjøkkeneksperter.  
Du kan også lese mer på hth.no

Ingenting bygger selvtillit som en sterk hjemmebane. Der hvor du blir møtt med åpne 
armer og kjærlige krav. Der du både lader opp og slår deg løs. Med designnyheten vår 
Nordic Atmosphere har vi skapt de perfekte rammene for familielivet. Et kjøkken i et 
enkelt nordisk design som inviterer til både nærvær og samvær. 

De riflede frontene i mørk eikefinér flyter sammen i rene linjer – en vakker detalj 
som går igjen i de eksklusive vitrineskapene. Sammen med de glatte skuffefrontene 
i Mørk Sand skaper de en elegant og fortrolig atmosfære. Det er mye du må forsvare 
i livet. Noen forsvarer faktisk Danmark. Men her skal du bare være deg selv. 
For dét er kjøkkenkjærlighet som holder. 

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

TORSDAG | 2.6 
17:00-21:30

17:00-21:30

17:00-21:30

TIRSDAG | 31.5 

ONSDAG | 1.6 

FREDAG | 3.6 

17:00-21:30

LØRDAG | 4.6 

SØNDAG | 5.6 

MANDAG | 6.6 

TIRSDAG |7.6 

ONSDAG |8.6 

TORSDAG |9.6 

09:00-15:00 Norway Summit
Clarion Hotel Energy

FREDAG | 10.6

18:00-22:00

12:00-16:00

10:00-14:00

16:00-20:00

17:00-21:30  Runde 9 Finale Norway
Chess
Finansparken

17:00-21:30

Fridag Norway Chess

17:00-21:30

16:00-20:00

17:00-21:30 Runde 6 Norway Chess
Finansparken

MANDAG | 30.5 

13:00-14:00

12:00-16:00

16:00-20:00

Runde 5 Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1

Runde 6 Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1

Runde 7 Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1

Runde 8 Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1

18:00 - 21:00 Norway Chess
Lynsjakkturnering
Finansparken

Runde 1 Norway Chess 
Finansparken

Runde 2 Norway Chess 
Finansparken

Runde 3 Norway Chess 
Finansparken

Runde 1  Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1
Runde 4 Norway Chess 
Finansparken

Runde 2  Norway Chess Open 
Bjergsted Terrasse 1

Åpning av verdens største sjakkbrett
Bjergsted parken

12:00-16:00 Runde 3 Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1

17:00-21:30

17:00-21:00 Runde 4 Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1
Runde 5 Norway Chess 
Finansparken

Runde 9 Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse

Runde 8 Norway Chess
Finansparken

Runde 7 Norway Chess
Finansparken

18:00-21:00 Blitz Norway Chess Open 
 Bjergsted Terrasse 1

Fridag Norway Chess

Premieutdeling 
Norway Chess Open
Bjergsted Terrasse 1

17:00

Billettpris
Voksne kr. 200,- Barn (under 16 år) og studenter kr. 100,- 
Familie kr. 400,- Turneringspass alle dager: 1400,-

Turneringen er åpen for publikum. Billettsalg i døren. 
Det er lov å ta bilder inne i salen de første 10 minuttene
Kom å opplev turneringen live! 
 

Endringer i programmet kan forekomme. Spilleslutt vil variere.  



NES Fircroft is supporting clients across Norway with their workforce needs for 
ground-breaking energy projects. We support the entire energy mix from Upstream 
Oil & Gas and Downstream Chemicals to Renewable Energy ventures, including 
Offshore Wind and Hydrogen.

If you have a staffing need for a 
project, we have a proven track record 

in supporting conceptual design and 

engineering, construction and installation, 

commissioning and start-up, maintenance 

and operations, decommissioning and 

abandonment, and more.

 9 �Contract�staffing�and�
assignment support

 9  Permanent hire and 
executive search

 9  Managed solutions  
(RPO / MSP)

OUR STAFFING 
SOLUTIONS

Get in touch for workforce solutions support: 
www.nesfircroft.com

CLIENTS

Search our latest job vacancies:  
www.nesfircroft.com/jobs

CANDIDATES

NES FIRCROFT//  
INTERNATIONAL 
WORKFORCE SOLUTIONS  
SPECIALIST

energy contractors 
supported globally

23,000

95+
offices�across�
45 countries

1,500+
specialist recruitment 
and�support�staff





FAGBUTIKKEN
Langgata 12 - 4306 Sandnes
man-fre: 10.00-18.00
lørd: 10.00-16.00
Tlf 51 66 18 40
post@top-man.no 

Merkevarebutikken
i SANDNES

HEILT KONGE

Butikken er full av 
merkevare NYHETER 

Butikken er fylt opp av
nyheter fra alle merkevarene.
Kle deg opp til sommerfest,
eller til hverdagen i de
nydeligste plagg som venter
på deg. Et lurt sjakktrekk er å
besøke oss i Sandnesugå 
(uke 23). 

Vi gleder oss til å se deg! 
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Alireza Firouzja konkurrerer om å 
dekorere den fineste kaken under 
Norway Chess Games i 2020.

«Kjøkken-
praten» 
sendes under 
Norway Chess 
hvor man 
blir bedre 
kjent med 
figurer i og 
rundt sjakken 
og Norway 
Summit over 
en kaffekopp. 

Året var 2012 og gründer og daglig 
leder Kjell Madland hadde 
tankene klar i hodet om å etablere 

en storturnering i sjakk i Stavanger
regionen. Konseptet var klart, og for å 
teste om konseptet var realistisk mot 
sponsormarkedet, ble turen tatt til 
Hillevåg og HTH kjøkken. Daværende 
daglig leder i HTH og ett par fra leder
gruppen fikk presentert tankene uten 
presentasjonsmateriell, kun drømmen og 
tankene om hvordan dette skulle bli. Det 
eneste som var klart var at Magnus 
Carlsen og de aller beste spillerne skulle 
delta om det kom nok sponsorer inn. Når 
møtet var over, fikk Madland telefon fra 
HTH før han hadde rukket å kjøre tilbake 

til kontoret sitt. Beskjeden var at Norway 
Chess hadde fått sin aller første sponsor.

Verdien av dette sponsoratet og 
betydningen var veldig viktig for det 
videre arbeidet, og det åpnet på mange 
måter døren for tidenes første Norway 
Chess turnering. 

Før konseptet i sin helhet ble presentert 
for teamet til Magnus Carlsen ble 
ytterliggere ett par sponsorer hentet inn, 
så nå var det ikke lengre bare en drøm, 
men ett realiserbart konsept.

Historiens første Norway Chess hadde 
sin aller første spilledag 7. mai 2013 
med lynsjakk arrangementet på 
Universitetet i Stavanger. Første runde 
ble spilt 8. mai på Quality Hotel 
Residence i Sandnes.

Etter noen års pause fra sjakken ble HTH 
igjen sponsor og er nå blant Norway Chess 
sine aller viktigste bidrags  ytere. HTH 
logoen, skrifte rommet og kjøkkenpraten 
er med å prege Norway Chess og 
TVsendingene på en svært god måte.  
I tillegg har det også blitt arrangert 
konkurranse i matlaging og kake dekorering 
for sjakkspillerne på fri dagen ved flere 
anledninger. Hvem sa verdens beste 
sjakk spillere også var gode til å lage mat? 

Norway Chess er meget takknemlig for 
HTH sitt engasjement og gode bidrag, 
og vi mener de er en svært viktig årsak 
til at Norway Chess så dagens lys. 

Spillerne i Norway Chess 2019 konkurrerte i «master chef» sammen med flere av Norges fremste kokker.

HTH Kjøkken var Norway Chess 
sin aller første sponsor

Lykke til med
sjakkturneringen!

Ring oss eller bestill drosje i appen

Tlf: 51 90 90 90 Last ned app
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2013
Denne turneringen var banebrytende i 
sjakkverden og blant de første som 
klarte å samle 10 spillere på det 
høyeste nivået i verden. Det vakte også 
stor oppsikt at turneringen ble flyttet 
rundt i regionen og på svært unike og 
spesielle spillesteder. Den ble 
hovedsakelig spilt på Quality Hotel 
Residence i Sandnes, men flere runder 
var utomhus også. En runde ble spilt på 
Universitetet i Stavanger, en runde på 
Aarbakke fabrikken på Bryne, en på 
Stavanger Konserthus og en annen 

runde ble spilt på Flor & Fjære på 
SørHidle. Dette året ble det også 
arrangert en skolesjakk turnering i 
Kongeparken, en kjendis sjakk
turnering og flere andre arrangement i 
forbindelse med super turneringen. 
Vinneren av turneringen var russiske 
Sergey Karjakin.

2014 
Superturneringen ble for det meste spilt 
på Scandic Hotel Forus, foruten en 
runde på Flor & Fjære, og en på 
Arbakke fabrikken. VG TV og TV 2 

NORWAY CHESS 
FEIRER 10. 

TURNERING!

CELE
BRAT ING2022

ANN IVERSARY

2013 ble det spilt inn en Norway Chess musikkvideo 
med Hanne Sørvåg. Filmen viste scener fra Rogaland. 
Her med Magnus Carlsen og Kristoffer Madland på 
Prekestolen.

2014 Spillerne fikk oppleve Westernbyen på Ålgård. 
Her har tidligere verdensmester, Veselin Topalov fått 
på seg cowboy hatten.

2015 Spillerne under premieseremonien. Vinneren, 
Topalov er i gang med takketale.

2015 Amerikanske Hikaru Nakamura spiller 
simultansjakk mot sponsorer av Norway Chess.

2013 Spillere og crew fikk en pause i turneringen 
blant annet med tur til Lysefjorden i ribbåt.

2014  VG TV hadde sitt studio under unike omgivelser 
på verdens nordligste palmeøy.

I 2020 var Norway Chess den 
eneste superturneringen i 
sjakk som ble gjennomført på 
verdensbasis. Her er TV 2 med to 
meters avstand i studio på grunn 
av nasjonale smittevernsregler. 
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sendte begge live fra turneringen. VGTV 
hadde til og med studio på Flor & Fjære. 
For å få det til måtte det monteres en 
sender på Tau som kunne gi nok 
bredbånd på øya for å bli solid nok til 
direktesendt TV. Fridagen til spillerne 
ble brukt i Westernbyen på Ålgård. 
Skoleturnering ble det også dette året og 
ble spilt på Vitenfabrikken i Sandnes. 
Stavanger Aftenblad sendte live fra 
skolesjakken. Vinneren av Norway 
Chess ble også denne gang Sergey 
Karjakin. 

2015 
Denne turneringen var en del av Grand 
Chess Tour som Norway Chess var med 
å starte sammen med arrangørene bak 
Sinquefield Cup i USA. Turneringen 
ble i hovesak spilt på Scandic Forus 
også i år, med en av rundene på Flor og 
Fjære og en annen runde på Utstein 
Kloster. Dette var første gang en 
sjakkturnering av dette kaliberet ble 
spilt i et kloster. TV 2 hadde 
eksklusivitet på å sende turneringen på 
norsk fra og med dette året og har hatt 
det siden. Vinneren dette året var 
bulgarske, Veselin Topalov. 

2016 
Turneringen ble i hovedsak spilt på 
Stavanger Forum, med unntak av 
lynsjakk på Scandic Stavanger City og 
de tre siste rundene i Stavanger 
Konserthus. Dette var også første året 
Norway Summit ble arrangert med det 
nye konseptet, som er en internasjonal 
næringslivskonferanse som foregår 
samtidig med Norway Chess. Dette året 
konkurrerte spillerne i boblefotball, 
fekting og pil og bueskyting på fridagen 

sin. Magnus Carlsen vant turneringen, 
for første gang. 

2017 
Turneringen ble i hovedsak spilt på 
Clarion Hotel Energy, med unntak av 
lynsjakkturneringen som ble spilt på 
Clarion Hotel Air og de tre siste rundene 
i Stavanger Konserthus. Dette året var 
alle spillerne «bonde for en dag» på den 
ene fridagen, og fikk bryne seg på å 
kjøre traktor, klippe tujahekk og 
håndmelke kyr. Selve turneringen dette 
året har rekord som verdens sterkeste 
10manns turnering som er spilt, 
noensinne. Gjennomsnittsrating var på 
2797 og vinneren var armenske, Levon 
Aronian. 

2018 
Turneringen ble i hovedsak spilt på 
Clarion Hotel Energy, med unntak av 
de tre siste rundene som ble spilt i 
Stavanger Konserthus. Spillerne måtte 
ut å konkurrere om å bli den beste 
kokken i en kokkekonkurranse på 
Clarion Air. Spillerne stilte som lag, to 
og to hvor vinnerne ble Vishy Anand og 
Ding Liren. Dette året ble spesielt, fordi 
Ding Liren hadde en ulykke hvor han 
falt på sykkelen en dag han var ute og 
luftet seg, og brakk hoften i fallet! Han 
måtte derfor opereres og måtte trekke 
seg fra turneringen. Det løste seg på 
den måten at alle spillerne fikk seg en 
fridag den dagen de egentlig skulle spilt 
mot Liren. Magnus brukte denne dagen 
til å kommentere på sjakkpartiene i 
Norway Chess i TV 2 studio. Vinneren 
dette året var amerikanske Fabiano 
Caruana. 

>>>

2016 Boblefotball ble en svett aktivitet, men disse 
konkurranse-menneskene ga alt!

2017 Spillerne konkurrerte om å bli den beste bonden 
på årets Norway Chess Games. Fridagen  under 
turneringen hvor spillerne konkurrerer i ting de ikke 
kan.

2018 Alle spillerne i Norway Chess besøkte 
skolesjakkturneringen som ble spilt på Time vgs.

2018 Stjernespillerne Maxime Vachier-Lagrave og 
Fabiano Caruana trenger ikke sjakkbrett for å ta et 
parti sjakk.

2016 Norway Chess Games i 2016 bestod av 
konkurranse i pil og bueskyting, fekting og boblefotball.

2017 Programleder Fin Gnatt ble forbauset under 
sending da han merket at et gigantisk cruiseskip seilte 
forbi.



2019 
Under denne turneringen ble det 
introdusert et nytt konsept med nye 
regler, noe som gjorde at TV 2 blant 
annet doblet seertallene sine. Konseptet 
gikk ut på å innføre betydelig kortere 
tenketid med ingen tilleggstid når 
trekkene blir gjort. Dersom et parti endte 
i remis måtte spillerne ut i Armageddon, 
noe som alltid gir et vinn/tap resultat 
(ikke remis/uavgjort). De nye reglene 
gjorde sjakk mer publikums og 
TVvennlig, mer actionfylt, men også 
mer utfordrende for spillerne. Tilbake
meldingene var vært positive, så disse 
reglene gjelder fortsatt i turneringen i 

dag, med minimale endringer. I tillegg 
måtte spillerne igjen konkurrere i 
kokkekunst, og ble matchet med noen av 
de fremste kokkene i Norge i det man 
kalte «chess chefs». Vinneren av Norway 
Chess dette året var Magnus Carlsen.

2020
Dette året ble meget spesielt og 
Norway Chess var den eneste 
sjakkturneringen i sin kaliber som 
arrangerte fysisk turnering på 
verdensbasis. 6 spillere deltok (mot 
normalt 10) og alle internasjonale 
spillere satt i karantene i Stavanger i 
10 dager før turneringen startet. Det 

samme gjorde dommere, managere og 
andre. Omfattende smittevernsplan og 
testing ble laget og gjennomført, ingen 
fysisk publikum var tillatt og i alt ble 
turneringen gjennomført med mange 
restriksjoner. Det var derimot meget 
stor interesse for seere over hele 
verden som kunne glede seg over å se 
toppspillere møtes fysisk. Spillerne 
deltok også i kakepyntkonkurranse på 
fridagen sin, og Magnus Carlsen spilte 
blindt mot flere spillere. Turneringen 
ble spilt på Clarion Hotel Energy og 
vinneren dette året ble Magnus 
Carlsen. 

2021
Dette året var også meget sterkt preget 
av Covid19 pandemien og arrangøren 
måtte gjennom mange hindre for å 
kunne klare å arrangere en fysisk 
turnering. Blant annet fikk Norway 
Chess fritak fra koronaforskriften fra 
regjeringen slik at de internasjonale 
spillerne kunne komme til Norge, 
ettersom grensene var stengt på dette 
tidspunktet. Omfattende smittevernplan 
og testing måtte også gjennomføres 
dette året. 6 spillere deltok i turneringen 
som ble spilt på Clarion Hotel 
Stavanger. Magnus Carlsen vant 
turneringen. 

2019 Crewet i Norway Chess fikk oppleve en fantastisk 
yacht tur utenfor Stavanger i finværet en av fridagene 
under turneringen.

2020 En heldig seer vant gavekort fra HTH på 100.000 
kr. Her fra trekningen på direktesendt TV.

2021 var det kun én meters avstand mellom de som 
satt i studio, i motsetning til 2 meter året før.

2021 Det engelsk-språklige studio fikk seg en kraftig 
oppdatering i 2021 med hjelp av partner Iteam som 
bygget studiobordet med skjermer.

2019 Spillerne deltok i en uofisiell konkurranse 
"Chess Chefs" hvor spillerne fikk råd fra noen av 
Norges fremste kokker.

2020 Håndhilsen, som er kutyme i sjakk, ble i 2020 
erstattet av namaste hilsen.
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2020 Dommerene fikk 
ekstraoppgaver med å 
rense brikker og annet 
utstyr mellom spillene.

2019 Chess «power ladies» hadde viktige roller i Norway Chess. Artist Juga, 
Stormester Judit Polgar og Internasjonal mester Anna Rudolf.
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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 1. august 2022.

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 590,- 
(vanlig pris kr 650,-)

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 290,- 
(vanlig pris kr 350,-)

Sjakksett Klassisk Staunton 
mahogny 50 mm
Et passe eksklusivt sjakksett i turneringsstørrelse 
også til hjemmebruk. Det spanske brettet har 
felter 50 mm og diskret notasjon (bokstaver  
og tall). Brikkene Klassisk indisk Staunton  
er pene og i god kvalitet, passe tunge og med 
kongehøyde 90 mm.  
Settet leveres med en brikkepose inkludert. 

Norway Chess-tilbud 

kr 1330,- 

NORWAY 

CHESS-TILBUD: 

Ekstra  

dronninger  

inkludert i 

prisen
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Sjakk-sjekk 
1. 64
2. Hvit
3. Dronningen
4. Kongen
5. Springeren
6. Bonden
7. Løperen
8. Rokade
9. Springeren 
10. Springeren
11. Uavgjort 
12. Patt 
13. Sentrum
14. Springer og løper
15. Tårn og dronning
16. 16
17. Gambit
18. Stormester
19. Sjakkdommer

20. b2, b7, g2 og g7
21. Dronninggambit 
22. 0-0
23. Fjernsjakk
24. Fianchetto 
25. J´adoube

Sjakkrekorder og andre imponerende ting
1. 5949 trekk 
2. I Serbia i 1989 mellom Ivan Nikolic og Goran 

Arsovic. Partiet bestod av 269 trekk og varte i 
20 timer

3. Magnus Carlsen med 2882 
4. President i Norges Sjakkforbund, Simen 

Agdestein (sjakk og fotball)
5. Matchen mellom Karpov og Kasparov i 1984, 

varte i hele 48 partier 
6. Emanuel Lasker, 27 år
7. 400  

8. Abhimanyu Mishra, som oppnådde tittelen i en 
alder av 12 år, 4 måneder og 25 dager

9. 125 partier
10. Reykjavik
11. Tord Romstad
12. Over 2600
13. 17
14. I 2014

Sjakk i film, musikk og på TV
1. Matchen i 1978 mellom Karpov og Kortsjnoj 
2. Queens Gambit 
3. Harry Potter og de vises stein
4. Døden
5. Juga 
6. Tobey Maguire
7. Stefan Zweig
8. Fordi hun slår ham i sjakk
9. Ben Redic Fy Fazan og Emanuel Desperados 

10. Tårnet til Carlsen
11. Johan Høst
12. 3D-sjakk

Verdensmesterne
1. Wilhelm Steinitz
2. 16
3. Sven Magnus Carlsen Øen
4. Viswanathan Anand
5. Aleksandr Alekhin
6. Ju Wenjun
7. Garri Kasparov
8. Anatolij Karpov
9. Cuba
10. Alekhine, Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosjan, 

Spasskij og Karpov
11. Selfoss på Island
12. Emanuel Lasker
13. Max Euwe

Fasit sjakkquiz 



MINI STAVANGER er stolt samarbeidspartner av NORWAY CHESS  
som går av stabelen 30. mai - 11. juni.  
MINI Stavanger har gleden av å frese verdens beste sjakkspillere  
rundt om i Rogaland, i spenstig dekorerte MINI Countryman biler. 

DITT NESTE TREKK? 
Sjakkbilene kan kjøpes etter turneringen!  
MINI Countryman med km.stand fra 2000 km - priser fra 389 000 kr. 
Meld din interesse ved å scanne QR koden.

Bavaria.no        Bavaria MINI Stavanger / Tel: 51 96 50 00  / Fabrikkveien 36 / 4033 Stavanger

ET MINI  
SJAKKTREKK!



Bonden 
- vår viktigste brikke

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

På tide med nye farger på veggene? 
 
 
 

Våre dyktige boligstylister hjelper deg med belysning,
møblering og smarte løsninger.

Vi tar oppdrag for privat og næring. 
Kontakt oss for befaring. Kort ventetid.

boligkonsulentene.no
Mobil 466 63 044

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  2 0 0 , -  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  2 2 0 , -  p r  g r a m   1 4  k a r a t  g u l l  
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Simen Agdestein
President i Norges 

Sjakkforbund

Hva tenker du når du tenker på Norway Chess?
Verdens sterkeste turnering! Noen sinne! Utrolig 
at den blir arrangert i Norge. Og 10 år på rad! 
Wow! 
 
Hvilken betydning mener du Norway Chess har 
for Stavanger og regionen?
Stavanger ser ut som et sjakkbrett under 
turneringene har jeg lagt merke til. Til og med 
bilene er i svart og hvitt! Så det ser ut som de 
gjør seg godt bemerket. 
 
Hva betyr Norway Chess for deg?
Jeg er ennå sur fordi jeg ikke vant turneringen 
den ene gangen jeg fikk sjansen til å delta i 2014. 
Men det er alltid stas å være til stede uansett. 
Veldig gøy å være kommentator, som jeg har vært 
noen ganger, enten for TV2 eller arrangør. For 
det norske sjakkmiljøet er det storveis at vi har 
en turneringsarrangør av dette formatet i blant 
oss. Måtte de holde på i enda mange år!  

Per Morten Haarr
Reiselivsdirektør, Region 

Stavanger

Hva tenker du når du tenker på Norway Chess?
Jeg tenker på et internasjonalt sjakk-
arrangement med verdens beste spillere som 
kommer til Stavanger for å konkurrere i vakre 
omgivelser!

Hvilken betydning mener du Norway Chess har 
for Stavanger og regionen?
Norway Chess fremmer Stavanger-regionen på 
en ypperlig måte som både er bra for omdømme 
og styrker byens attraktivitet.

Hva betyr Norway Chess for deg?
For meg illustrerer Norway Chess at Stavanger 
er en fantastisk vertsby for internasjonale 
idrettsarrangementer.

Hva har Norway Chess betydd for regionen?

Jone Hana
Daglig leder, Bavaria Vest

Hva tenker du når du tenker på Norway Chess?
Et godt innarbeidet og anerkjent internasjonalt 
arrangement, som drives av kreative og 
flinke folk som evner å engasjere på mange 
nivå over tid. Jeg tenker også positiviteten og 
entusiasmen som skapes, skolesjakken er et 
godt eksempel på bredden i arrangementet.

Hvilken betydning mener du Norway Chess har 
for Stavanger og regionen?
Med tanke på mediadekningen nasjonalt og 
globalt er det vanskelig å skalere betydningen, 
ut over at Norway Chess garantert setter vårt 
distrikt på kartet for et stort og spennende 
publikum. De ulike folkelige eventene med 
spillerene forsterker dette, et godt eksempel 
var gårdsbesøket med alle i «Felleskjøpet 
uniform» !

Hva betyr Norway Chess for deg?
For oss i Bavaria (MINI Stavanger) setter vi 
stor pris på å være samarbeidspartner som vi 
har vært helt fra starten av. Kombinasjonen av 
Norway Chess og MINI passer etter vår mening 
meget bra. Det er en positiv assossiasjon 
mellom sjakk og bilmerket MINI, og vi ønsker 
å framstå som entusiastiske og nyskapende 
sammen med Norway Chess.

Elisabeth Strømstad
Sjef Forretningsutvikling
Stavanger Lufthavn Sola

Hva tenker du når du tenker på Norway Chess?
Det er fantastisk at et lokalt arrangement 
som Norway Chess har gjort så mye for å 
øke interessen rundt sjakk i Norge både med 
profesjonelle TV-sendinger og lavterskel for 
publikum å se fysisk på spillet. Regionen er heldig 
som får verdens beste sjakkspillere på besøk. På 
Stavanger lufthavn Sola har vi gjennom årenes løp 
fått tatt godt imot alle sjakkspillerne som finner 
veien til Stavanger. Det syntes vi er kjekt.
 
Hvilken betydning mener du Norway Chess har 
for Stavanger og regionen?
Norway Chess har satt fotspor internasjonalt og 
arrangementet har en stor betydning for regionen. 
Det har blitt et utstillingsvindu for den flotte 
regionen vi er en del av og hele verden blir gjort 
oppmerksom på Norge og Stavanger. Norway 
Chess setter Rogaland på kartet.
 
Hva betyr Norway Chess for deg?
Vi på Sola har gjennom årenes løp hatt et veldig godt 
samarbeid med Norway Chess. Det blir alltid en god 
dag på jobben når Kjell og Benedicte kommer til 
Sola og vi skal planlegge velkomst for alle gjestene 
som kommer med fly til Norway Chess. Jeg vil også 
trekke frem at Norway Chess har utviklet seg masse 
gjennom årenes løp og spesielt Norway Summit 
syntes jeg er veldig spennende å delta på.

Lars Helle
Redaktør, Dagbladet

Hva tenker du når du tenker på Norway Chess?
Norway Chess gir mange assosiasjoner. Først 
og fremst er det et bevis på at lokal gründerånd 
og sterk vilje kan bidra til å skape store ting og 
gode, lengelevende tradisjoner. Det gir også 
følelsen av vår, blikket av sjakkrutede biler 

kommer opp på netthinnen og det er også et 
eksempel på hvor anvendelige og spektakulære 
arenaer regionen vår kan by på.

Hvilken betydning mener du Norway Chess har 
for Stavanger og regionen?
Nettopp dette at regionen tas i bruk, gjør at vi 
får vist fram både flotte steder og det flotte, 
rogalandske motet. Vi kan tilby det meste og vi 
fikser alt. I tillegg har satsingen på barn og unge 
vært tilbud som gir gode ringvirkninger langt 
utover de hektiske Norway Chess-dagene.

Hva betyr Norway Chess for deg?
Som leder i Stavanger Aftenblad fikk jeg allerede 
de første årene være tett på arrangementet og har 
siden fulgt med på hvordan det sakte, men sikkert 
har bygget opp. Det gjør at Norway Chess alltid 
vil ha en plass i hjertet mitt. Det å komme så tett 
på både de beste sjakkspillerne og alle de flinke 
ekspertene, har også vært inspirerende. Ikke bare 
har det fornyet min interesse for sjakk, men det 
har også gitt inspirasjon når det generelt gjelder 
det å tenke strategisk.
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et sjakktrekk
før turneringen

Satser du å bli helt konge, er det viktig
å ligge et springerhode foran. Pizzabakeren

er et smart trekk. Få i deg energi før
problemene tårner seg opp. 

enkel bestilling?
Last ned appen vår!
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En historisk turnering
Tilbake i 2014 ble Norway Chess en av 
de aller første sjakkturneringene som ble 
sendt på TV 2, og det har siden den gang 
blitt 80 sendinger og mer enn 350 timer 
sjakk bare fra Stavanger! Turneringen 
har ønsket velkommen til 29 ulike 
toppspillere, og bare 5 av disse har 
kunnet smykke seg med tittelen som 
vinner av verdens sterkeste turnering. 
Den aller sterkeste utgaven av Norway 
Chess kom i 2017, der alle de ti beste på 
verdensrangeringen var representert på 
deltakerlisten! Dette var den sterkeste 
10manns turneringen i historien, mens 
den nest sterkeste noensinne kom i 
2018utgaven.

Årets felt
I år er feltet smekkfull av erfaring  alle 
spillerene i feltet har deltatt i Stavanger 
før! Carlsen er selvsagt ledende i denne 
sammenheng, og er den eneste spilleren 
som har deltatt i alle ti utgaver. Ellers 
har både Viswanathan Anand og Maxime 
VachierLagrave deltatt fem ganger, 
mens Richard Rapport har kun fjorårets 
tredjeplass i samlingen! Den yngste i 
feltet har sust fremover på 
verdensrankingen den siste tiden, og er i 
skrivende stund den sjette høyest ratede i 
verden, og nummer to på startstreken i 
Norway Chess. Alle spillerne er blant 
topp tjue i verden, og 
ratinggjennomsnittet på årets felt er 
2767! Dessuten har hele seks spillere 
vært over den magiske 2800grensen.

Dette har sitt opphav i at flere sjakk-
legender returnerer til brettet i år etter 
lang pause  noen etter pandemi og andre 
etter å ha pensjonert seg.

Wang Hao er tilbake i Stavanger, ni år 
etter sin deltakelse i den første utgaven 
av turneringen. Det finnes bare syv 
sjakkspillere som har vært nummer én på 
FIDE sine ratinglister, og hele tre av 
dem er å se i 2022!

Selvsagt er Carlsen nåværende 
verdensener, men de tidligere enerne 
Anand og Topalov gjør også comeback i 
toppsjakken, begge med flere gode 
plasseringer i Stavanger tidligere.

Topalov tilhører den ekslusive klubben 
for Norway Chessvinnere, der bare 
Carlsen, Caruana og Karjakin er 

Tallene bak Norway Chess
Norway Chess blir for 10. år på rad arrangert i Stavanger, som gjør at turneringen har virkelig 
etablert seg blant de mest prestisjetunge i internasjonal sjakk. Det er derfor nå blitt mulig å samle 
mye statistikk fra turneringen, og som tallelsker tar jeg et dypdykk i Norway Chess sin historie 
fra et statistisk perspektiv! Hvilke spillere i dette geografisk mangfoldige feltet har best historikk 
og resultater mot Magnus Carlsen? Hvor lenge siden var det Carlsen tapte et Armageddonparti 
på norsk jord? Vil han i det hele tatt har sjanse på 2900 etter ni partier? Disse spørsmålene vil bli 
drøftet gjennom tallene!

TEKST MAUD RØDSMOEN

medlemmer. Carlsen jakter nå sin 
fjerde seier på rad, og er som alltid 
sole klar favoritt. Mer interessant kan 
det bli å se hvordan det går om de 
neste plasseringene. Et fornuftig gjett 
på femte plassen kan være Wesley So, 
som har fått femte plass i alle tre 
Nor way Chess utgaver han har deltatt i!

Armageddonformatet
Norway Chess har turt å 
eksperimentere med formatet på sine 
turneringer, og var den første 
superturneringen til å innføre 
Armageddon oppgjør dersom lang
sjakk  partiet endte i remis. Dette gjør 
at alle oppgjør blir veldig spennende, 
og publikums favoritten har smittet 
over på andre store turneringer, som 
Tata Steel Chess. Særlig vil sjakkfans 
minnes oppgjøret mellom 
nederlenderne Van Foreest og Giri 
om turneringsseieren på hjemmebane 
i 2021, som Giri endte med å tape. 
Han fikk iallfall litt Armageddon-
trening som han sikkert vil trenge når 
han aldri har deltatt i Norway Chess 
sin versjon av omspill før!

Carlsen er feltets mest rutinerte 
Armageddonspiller, både fra Norway 

Chess, men også Champions Chess 
Tourturneringene som har blitt spilt 
månedlig på nettet de siste årene. Den 
erfaringen har gitt veldig gode resultater, 
for i 2020 og 2021 var Carlsen ubeseiret 
i alle omspilloppgjørene! Faktisk må en 
se helt tilbake til 2019 for det eneste 
Armageddontapet hans i Norway Chess 
sin historie, mot Caruana.

Innbyrdes oppgjør
Heldigvis for Carlsen stiller ikke 
Caruana på startstreken i år, fordi han 
må forberede seg på Kandidat
turneringen i juni i stedet. Naturligvis 
har Carlsen flest oppgjør mot en annen 
VMrival, Anand, som han har møtt hele 
70 ganger i langsjakk! Innbyrdes leder 
Carlsen med 12 seiere mot 8 til Anand, 
og resten har blitt remis. Faktisk har 
Carlsen overlegne resultater innbyrdes 
mot alle spillere i dette feltet! Det 
utrolige er at i Norway Chess 
sammenheng har Carlsen en “negativ 
score” (flere tap enn seiere) mot Wang 
Hao, Anand, So og Topalov!

Målet om 2900
Carlsen har annonsert at han har et mål 
om å nå 2900 i rating, noe som ingen 
andre har klart før! Det er selvsagt veldig 

vanskelig å flytte fremover når man 
allerede er nummer 1, men det illustreres 
også godt av følgende poeng: forventet 
score fra Carlsen i Norway Chess, regnet 
ut fra motstandernes rating er 5.8 poeng 
på 9 runder! Det vil med stor sann
synlig het holde med 6 seiere for å vinne 
hele turneringen, tatt også ekstra 
Armageddon poeng i betraktning  og til 
tross for et så godt resultat vil altså 
Carlsen såvidt flytte på seg!

Kan Carlsen i det hele tatt nå 2900 i 
løpet av denne turneringen? Svaret er 
dessverre nei, for med maksimale 9 
poeng på 9 partier vil Carlsen øke sin 
rating med 31.4 poeng, og ende opp 
med 2895. Det vil trolig ikke være et 
fokus for ham i første omgang  han  
har selv uttalt at dette er noe som vil  
ta lang tid!

Med verdenseneren som deltaker er 
ikke Norway Chess 2022 nødvendigvis 
vidåpent. Spenningen ligger heller i om 
noen av de eldre, rutinerte herrene vil 
finne tilbake til sitt toppnivå i tide, om 
Armageddonstjernen Carlsen vil tape 
sitt første Norway Chess omspill på 
flere år, og om noen kan sabotere ham 
på sin ferd mot 2900.

Maud Rødsmoen 
er Woman Fide 
Master og sjakk-
kommentator på 
TV 2.
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...en runde ble  
spillt i et

middelalderkloster?
En annen ble spilt på en øy og i

en fabrikk 
 

...Norway Chess også
arrangerer en internasjonal

åpen turnering??
 

... at Norway Chess har 

 
alltid hatt en kvinnelig

hoveddommer?

 

...Norway Chess laget sin aller
første ullgenser i 2013 og har
siden hatt ulike sjakkrelaterte
strikkegensere.

...magnus carlsen har
deltatt i alle utgavene av

Norway Chess? 
 

visste du at...
...hvert år
arrangerer vi
Norway Chess games. 
Spillerne må konkurrere i ting de ikke kan 
 noenting om som å lage mat, kjøre traktor
eller melke en ku.

...norway chess
hadde sin første
turnering før
magnus carlsen ble
verdensmester?

...verdensrekorden for
flest påfølgende spilte
timer med blitzspill ble
satt på Norway Chess?
Joachim Berg-Jensen og Magne Sagafos
satte rekordet. de spilte mot hverandre i 40
timer, 42 minutter og 30 sekunder.

 
...Norway Chess var Vladimir Kramniks

første booking som kommentator
etter at han gikk av med pensjon i 2019?

 
 
 

...Norway Chess  har
eget magasin på norsk? 

 

www.colosseum.no 

Er du en stolt maler?
Vi trenger deg, mail post@okv.as 

www.portogdorsenter.no 

www.rogalandgulv.no 

www.øsvarme.no 

Sandnes Taxi

LAST NED APPEN

07000 Sandnes Taxi er stolt Taxileverandør med 
kjøreoppdrag i Sandnes, Stavanger, Sola og på 
Jæren.

Bestill på vår nettside www.sandnestaxi.no 
For bestilling eller pristilbud. Vi tilbyr  vanlige 
drosjer og minibusser / busser.

LAST NED APPEN www.07000.no/taen/
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Møt spillerne i Norway Chess 2022

Født: 9. Oktober 1993 (28 år) Las Piñas, Filippinene
Forbund: USA
Topprangering: 2822 (April 2017) 
Poeng rating: 2766 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 9 (Mai 2022)

Wesley So ble undervist i sjakk i en alder av syv år av 
sin far, som han raskt ble i stand til å slå. Han spilte 

sjakk i gatene i nabolaget hans, ikke langt fra Manila. 
Han fikk stormestertittelen i 2007, kort tid etter sin 
14-årsdag, og oppnådde sin første store 
internasjonale suksess ved å vinne Dubai Open i 
2008. Samme år satte han rekord som den yngste 
spilleren noensinne som har passert 2600-grensen. 
So har deltatt i tre utgaver av Norway Chess, i 2017, 
2018 og 2019. 

WESLEY SO

«Inntil nylig den yngste spilleren noensinne som har krysset 2600-grensen»

Født: 25. mars, 1996 (26 år) Szombathely, Ungarn
Forbund: Ungarn
Topprangering: 2776 (Mai 2022) 
Poeng rating: 2776 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 6 (Mai 2022)

Rapports far var bekymret for sønnens 
konsentrasjons evne på barneskolen og bestemte seg 
for å lære ham sjakk. Det fungerte nesten for bra, 

ettersom Richard fort dominerte alle junior-
arrangementene han deltok på. Selv om Ungarn har 
en solid stamtavle når det kommer til unge 
stormestere som Judit Polgar og Peter Leko, klarte 
Rapport å oppnå stormestertittelen i yngst alder, før 
hans 14-årsdag. Rapport skal like etter årets Norway 
Chess, delta i kandidatturneringen, hvor vinneren 
blir den som skal utfordre verdensmester,  Magnus 
Carlsen i VM. Rapport deltok i Norway Chess for 
første gang i 2021 hvor han endte på 3. plass.

RICHARD RAPPORT

«Rapports far var bekymret for sønnens konsentrasjonsevne på barneskolen 
og bestemte seg for å lære ham sjakk - det fungerte nesten for bra»

Født: 28. juni 1994 (27 år) Saint Petersburg,
Russland
Forbund: Nederland
Topprangering: 2798 (Februar 2016) 
Poeng rating: 2761 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 11 (Mai 2022)

Giri begynte å spille sjakk med moren sin i en alder av 
seks år. Han har en nepalsks far og en russisk mor, 

og begynte først å spille sjakk i St. Petersburg. Da han 
var 11 år hadde han over 2100 i rating og det toppet 
ikke der. De flyttet til Japan i 2002 og ble der til 2008. 
Han ble russisk U12-mester da familien bodde i 
Japan. Farens ingeniørjobb førte dem deretter til 
Nederland, hvor Giri fikk omfattende støtte fra det 
nederlandske sjakkforbundet og ble stormester som 
14-åring. Giri har deltatt i Norway Chess i 2014, 2015, 
2016 og 2017.

ANISH GIRI

«Den russiskfødte nederlender er en fryktet åpningsspesialist»

Født: 30. november, 1990 (31 år) Tønsberg, Norge
Forbund: Norge
Topprangering: 2882 (August 2019) 
Poeng rating: 2864 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 1 (Mai 2022)

Carlsen fikk stormestertittelen som 13-åring og er døpt 
«sjakkens Mozart». 1. januar 2010, 19 år gammel, ble 
han den yngste spilleren i historien som rangerte som 
nummer 1 i verden. Den plassen har han holdt siden. 
Carlsen er for mange den beste sjakkspilleren som 
noen gang har levd. I 2013, i en alder av 22, beseiret han 

Viswanathan Anand og ble den nest yngste 
verdensmesteren i historien (Garry Kasparov slo ham 
med noen få måneder). Carlsen vant både VM i hurtig- 
og lyn i 2014 før han forsvarte den verdens mester-
tittelen, igjen mot Anand. Andre utfordrere til VM tittelen 
har vært Sergey Karjakin i 2016, Fabiano Caruana i 2018 
og nå sist, Ian Nepomniachtchi i 2021. Han er også den 
regjerende verdensmesteren i hurtig- og lynsjakk, noe 
som betyr at han holder samtlige av sjakkens mest 
prestisjefylte titler i alle formatene. Carlsen har deltatt  
i alle 9 (snart 10) utgavene av Norway Chess, og vant 
turneringen i 2016, 2017, 2019, 2020 og 2021.

MAGNUS CARLSEN

«Den regjerende verdensmesteren er for mange, den beste spilleren i sjakkhistorien»
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Møt spillerne i Norway Chess 2022

Født: 21. oktober, 1990 (31 år) Nogent-sur-Marne, 
Frankrike
Forbund: Frankrike
Topprangering: 2819 (August 2016) 
Poeng rating: 2750 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 17 (Mai 2022)

Maxime Vachier-Lagrave ble kalt et vidunderbarn i 
sjakk og han vant sitt første franske mesterskap (under 
8) som 6-åring. Han ble stormester som 14-åring, vant 

det franske mesterskapet for voksne som 16-åring, 
krysset 2700-rangeringsbarrieren som 17-åring og 
vant verdensmesterskapet for juniorer som 19-åring. 
Han har en universitetsgrad (i matematikk) som han 
fullførte i 2010, noe som er uvanlig blant sjakk-eliten 
som stort sett har hatt fullt fokus på sjakk. Vachier-
Lagrave har deltatt i Norway Chess i 2015, 2016, 2017, 
2018 og 2019. I 2019 vant Vachier-Lagrave, sammen 
med Anand, kokkekonkurransen i Norway Chess. Laget 
vant med en perfekt tilberedt lakse- og grønnsaksrett.

MAXIME VACHIER-LAGRAVE

«Vachier-Lagrave tok en timeout fra elitesjakken for å ta en 
universitetsgrad i matematikk, noe han oppnådde i 2010»

Født: 12. april, 1985 (37 år) Sumgait, Aserbajdsjan
Forbund: Aserbajdsjan
Topprangering: 2820 (Oktober 2018) 
Poeng rating: 2770 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 8 (April 2022)

Mamedyarov kommer fra en sjakkfamilie, hvor hans to 
søstre Zeinab og Turkan, er kvinnelige stormestere. 
Shakhriyar Mamedyarov er kjent for sin aggressive 

spillestil og hans talent viste tydelig i ungdommen. Han 
er fortsatt den eneste spilleren som har vunnet 
juniorverdensmesterskapet to ganger (i 2003 og 2005). 
Den andre seieren hjalp Mamedyarov til en invitasjon til 
Essent turneringen i 2006, hvor han fikk førsteplass, 
foran Judit Polgar og Veselin Topalov. Han ble invitert 
tilbake året etter hvor han gjentok suksessen. Han fikk 
straks en fortjent plass blant eliten. Mamedyarov har 
tidligere deltatt i to utgaver av Norway Chess, i 2018 og 
2019.

SHAKHRIYAR MAMEDYAROV

«Mamedyarov er fortsatt den eneste spilleren som har 
vunnet juniorverdensmesterskapet to ganger»

Født: 11. desember, 1969 (52 år) Mayuram, India 
Forbund: India
Topprangering: 2817 (Mars 2011) 
Poeng rating: 2751 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 16 (Mai 2022)

Viswanathan Anand var den ubestridte verdens-
mesteren fra 2007-2013 og er et av de største talentene 

spillet noen gang har kjent. «The Tiger of Madras»  som 
han kalles. Han kunne vinne klassiske sekstimers 
sjakk partier med kun minutter på klokken og ble Indias 
første stormester som 18-åring. Han tok snart sin 
rett messige plass blant verdenssjakkeliten, vant utallige 
turneringer og konkurrerte kun med Kasparov som den 
beste lyn- og hurtigsjakk-spilleren. Anand har tidligere 
deltatt i Norway Chess i 2013, 2015, 2017, 2018 og 2019. 

VISWANATHAN ANAND

«Den ubestridte verdensmesteren fra 2007-2013 og et av 
de største talentene spillet noensinne har kjent»

Født: 12. mars, 1987 (35 år) Baku, Aserbajdsjan
Forbund: Aserbajdsjan
Topprangering: 2793 (November 2012) 
Poeng rating: 2753 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 15 (Mai 2022)

Teymur Rajabov brøt inn på verdenssjakkscenen 
som tenåring, tjente stormestertittelen like etter sin 
14-årsdag og vant en fantastisk seier mot Garry 
Kasparov som 15-åring i Linares i 2003. Det var 

første gang på syv år Kasparov tapte et rated spill 
med hvite brikker. Partiet var også symbolsk i den 
forstand at Rajabov ble født i samme by som «Udyret 
fra Baku» og vokste opp med de samme aggressive 
åpningene som Kasparov hadde brukt i sin ungdom. 
Rajabov har deltatt i Norway Chess én gang tidligere, 
i den aller første utgaven i 2013. Rajabov skal like 
etter Norway Chess delta i kandidatturneringen, der 
vinneren blir utfordreren til verdensmester, Magnus 
Carlsen i VM.

TEYMUR RAJABOV

«Rajabov kom inn på verdensscenen som tenåring, han fikk stormestertittelen like etter sin 
14-årsdag og scoret en fantastisk seier mot Garry Kasparov som 15-åring i Linares i 2003»
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Født: 15. mars 1975 (47 år) Rousse, Bulgaria 
Forbund: Bulgaria
Topprangering: 2816 (September 2015) 
Poeng rating: 2730 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 22 (Mai 2022) 

Topalov lærte å spille sjakk av sin far da han var åtte 
år gammel. I 1989 vant han VM for ungdom under 14 
år. Han ble stormester i sjakk i 1992. Under sjakk-
olympiaden i 1994 i Moskva slo han Garry Kasparov 

og førte Bulgaria til en fjerdeplass. I 2005 vant han 
VM og ble dermed offisiell verdensmester, en tittel 
han tapte mot Vladimir Kramnik i 2006. I mai 2010 
tapte Topalov VM-finalen mot Viswanathan Anand. 
Topalovs tilbøyelighet til energiske motangrep og 
krystall klare beregninger i rotete posisjoner kan 
sees i hans beste spill. Topalov fortsetter å holde seg 
blant topp-25 på verdens rankingen. Spillene hans 
studeres fortsatt i bøker, artikler og videoer. Topalov 
har deltatt i Norway Chess i 2013, 2014, 2015 og 
2016. I 2015 vant han turneringen.

VESELIN TOPALOV

«Topalov fortsetter å holde seg blant topp-25 på verdensrankingen, selv etter mange år som elite-
spiller, utfordrer og verdensmester. Spillene hans studeres fortsatt i bøker, artikler og videoer»

Født: 4. august, 1989 (32 år) Harbin, China 
Forbund: Kina
Topprangering: 2763 (April 2021) 
Poeng rating: 2744 (Mai 2022) 
Verdensrangering: 20 (Mai 2022)

Wang Hao fikk først internasjonal prominens som 
16-åring. Han kom da på førsteplass i Dubai Open i 2005 
foran 53 stormestere og 30 internasjonale mestere, til 

tross for at han ikke hadde noen av disse titlene selv. 
Senere samme år fikk han stormestertittelen, og han 
dukket snart opp som en deltaker i elitearrangementer. 
Han fikk rykte som en av de mest kreative sjakkspillerne 
som finnes og trosset dermed alle stereotypier om 
regimenterte kinesiske spillere. Wang Hao deltok i den 
aller første utgaven av Norway Chess i 2013 og kommer 
tilbake nå til den 10. utgaven, på tross av at han i 2021 
informerte om at han hadde lagt opp profesjonell sjakk! 

WANG HAO

«En av de mest kreative sjakkspillerne, som trosser alle 
stereotypier om regimenterte kinesiske spillere»
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Finansparken nordenden mot Bjergstedparken. Foto: Jan Inge Haga

Velkommen til Stavanger 
og Finansparken!

Finansparken er en sjelden kombinasjon av et moderne og bærekraftig 
hus med historisk sus. Slikt blir det storslåtte omgivelser av når noen av 

verdens beste sjakkspillere møtes under årets Norway Chess.

TEKST CRAIG RUSSELL LUNDERVIK BØTHUN

>>>
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Else Marie Jonsson, daglig leder og 
prosjektansvarlig i Finansparken 
Bjergsted AS. Foto: Jan Inge Haga

Når du står ved Fisketorget i 
Stavanger og kikker utover 
Vågen, med sjakkbrettet og 

autografblokken i ryggsekken, ser du 
små og store båter ligge til kais foran 
travle restauranter. Kanskje ligger også 
noen større offshorefartøy litt lenger ute 
i Vågen. Lydbildet er ofte hektisk og 
travelt, preget av måkeskrik og folkeliv. 
Til venstre for deg ligger Gamle 
Stavanger. Bydelen består av hvite, små 
trehus bygd tett inntil hverandre, med 
inngangsdører rett ut på brosteinsbelagte 
gågater. Husene er oppført på 1700 og 
1800tallet. Tempoet er lavere her. Du 
møter både beboere på vei til daglige 
ærend og turister som går sakte mellom 
husene, tar bilder og kikker på blomstene 
som farger opp de trange gatene.

I nordenden av Gamle Stavanger ligger 
Stavanger Konserthus, og rett ovenfor 
det igjen Finansparken, arena for årets 
Norway Chess. Spaserturen fra 
Fisketorget tar rundt 15 minutter.
Finansparken er et bygg som er helt 
annerledes enn de små trehusene du har 
gått forbi. Samtidig har det en utforming 
og som gjør at det oppleves som en 
naturlig forlenging av den klassiske 
arkitekturen i området.

Else Marie Jonsson i SpareBank 1 
SR-Bank, daglig leder og prosjekt-

Finansparken trapp sett fra atriet. Foto: Øyvind Knoph Askeland

ansvarlig i Finansparken Bjergsted AS, 
forteller at hensikten helt fra starten var 
at bygget skulle være åpent og fungere 
godt sammen den eksisterende, eldre 
trehusbebyggelsen i området.

Det stavangerbaserte arkitektkontoret 
Helen & Hard, i samarbeid med SAAHA 
Arkitekter, vant arkitekt konkurransen i 
2014 med et triangel formet bygg tilpasset 
formen på tomten og bygningene rundt. 
Det er løst ved at høyden trapper ned mot 
småhus bebyggelsen i sør, i det sørvestre 
hjørnet er det bare to og en halv etasje 
over bakken. I nord, mot Bjergstedparken, 

installasjon med lysrør som heter «Flocking 
Lights Over Epic Waters», av den tyske 
kunstneren Joachim Sauter. Tjue lys staver 
er programmert med ni forskjellige mønster 
som skaper illusjoner som rennende vann, 
regn dråper eller en flokk med fugler. 
Lysene kan også oppleves fra tre skjermer 
som er montert langs rekkverkene rundt 
atriet. Gjennom disse kan du se lys stavene 
mens dikttekster flyter over skjermen, 
som bølger i bildet.

I auditoriet, der Norway Chess skal 
spilles, henger et annet kunstverk. Det 
er laget av den lokale kunstneren Kristin 
VelleGeorge. Verket er et håndtegnet 
mosemotiv med tittelen «Thallus». Det 
er et ord av gresk opphav som bruke 
som botanisk betegnelse på planteorgan 
som ikke danner rot, stengel og blad. 
Som for eksempel mose.

En mosehistorie
Men hvorfor akkurat mose? Kunstneren 
var inspirert av en helt spesiell historie 
fra byggingen av Finansparken. For seks 
år siden, i mars 2016, rygget en stor 
kranbil inn på tomten der Finans parken 
skulle reises. Spanske eksperter på 
flytting av trær fulgte operasjonen med 
rynker i pannen og våkent blikk. 
Gravemaskiner grov seg ned i jorden 
rundt to store almetrær på tomten, 
rotklumpene ble rammet inn med 

er bygget syv etasjer høyt. Taket på 
Finans parken er dekket med sedum. 
Naboene som ser taket, ser farger og flater 
som henger godt sammen med Bjergsted
parken i bakgrunnen. 

Gjennom store glassfasader ser man 
treverket som utgjør byggets interne 
struktur. Glasset gir en følelse av 
åpenhet og byr besøkende inn i bygget. 
Det gir innsikt, og det åpner for at de 
ulike tonene av tre i materialet på 
innsiden kommuniserer med trehus
bebyggelsen rundt.

Atriet – byggets hjerte
Fra inngangen kommer du inn i atriet, 
byggets hjerte, et åpent område med 
takhøyde helt opp til glasstaket over deg 
og store vindusflater i glass ut mot 
bygningene rundt. Trappen som starter i 
atriet er et designelement i seg selv; Den 
er visuelt slående i lyst tre og med buede 
former uthevet av lyslister som går langs 
undersiden. Trappen kobler sammen 
sosiale soner i hver etasje, både fysisk 
og visuelt, men den blir også en sosial 
sone i seg selv. Folk står og snakker i 
den, møtes, kikker ut over rekkverkene 
og følger med på livet i bygget.

I atriet kan du også se ett av to spesial
bestilte kunstverk som preger Finans
parken. Over deg, fra taket, henger en 

«Et gjennomgående fokus på bære kraftige 
og miljøvennlige løsninger har ført til at 
Finansparken er et sertifisert BREEAM-NOR 
Outstanding-bygg. Dette er det øverste nivået 
på miljø skalaen for bygg i Norge, og Finans-
parken er ett av bare en håndfull i Norge som 
har fått den utmerkelsen».
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Joachim Sauter foran lysinstallasjonen, del av kunstverket Flocking 
Lights Over Epic Waters. Foto: Jan Inge Haga.

Kristin Velle-George og kunsverket Thallus i auditoriet. Foto: Jan Inge Haga

trerammer og trærne ble heist opp på 
kranbil. Hvert tre veide rundt 70 tonn 
med jord og røtter.

Trærne måtte flyttes fordi man fant en 
sjelden mose kalt butthårstjerne, en 
rødlistet og sterkt truet mose, på dem. 
Tre trær hadde slik mose voksende på 
seg, på to av dem var forekomsten 
såpass stor at den måtte bevares. 
Statsforvalteren hadde meldt innsigelse 
mot reguleringsplanen. Mosen ble 
rikskjendis over natten, en stund var det 
usikkert om den faktisk kunne sette en 
stopper for hele byggeprosjektet.

Det var kommunen som foreslo å flytte 
trærne for å bevare mosen. Stats
forvalteren godtok løsningen, og natt til 
15. mars ble derfor to store almetrær 
flyttet omtrent 200 meter i luftlinje 
sørvest, og plantet på nytt i parken 
Rudlå. Der har de funnet seg godt til 
rette og lever videre i dag. Bygge
prosjektet kunne fortsette.

Prisbelønt bygg
Finansparken åpnet offisielt 
29. november 2019, på SR-Banks 
180årsdag. Med et samlet areal på i 
overkant av 22.000 kvm er det et av 
Europas største næringsbygg i tre. 
Omtrent 3.400 kubikkmeter med tre ble 
brukt til bygget. Under bakken er det tre 

etasjer i betong. Det ble transportert bort 
40.000 kubikkmeter masse under 
gravingen av byggegropen.

Å bygge med trekonstruksjon, dekke taket 
med sedum, lav parkeringsandel for ansatte 
og god dekning for sykkel parkering. 
Smartteknologi for å sikre lavest mulig 
energiforbruk. I stedet for vanlig glass i 
taket er det valgt en løsning med aerogel for 
å unngå driv hus effekten man kan få med 
store glassflater. Alt sammen, og mye mer, 
er valg som ble gjort for å sikre en høy 
miljøprofil i prosjektet.

Møbler og interiør er i all hovedsak 
designet og produsert i Norge, mye av 
det også av lokale designere og bedrifter. 
SR-Bank har gjennomgående prøvd å 
bruke mest mulig lokale produsenter i 
Finans parken. Over 85 prosent av 
kontraktene til Finansparken er tildelt 
aktører med lokal forankring. Ingen 
kontrakter ble signert uten at bedriftene 
dokumenterte ryddige økonomiske og 
organisatoriske forhold, også hos 
under leverandører.

Et gjennomgående fokus på bære
kraftige og miljøvennlige løsninger har 
ført til at Finansparken er et sertifisert 
BREEAM-NOR Outstanding-bygg. 
Dette er det øverste nivået på miljø
skalaen for bygg i Norge, og Finans

parken er ett av bare en håndfull i Norge 
som har fått den utmerkelsen. Bygget 
fikk også utmerkelsene Årets Bygg og 
Årets Trebyggeri i 2019. 

SR-Bank
Dette bygget kunne altså rundt 650 
heldige ansatte i SR-Bank ta i bruk i 
november 2019. Historien til SR-Bank 
går tilbake 180 år før det igjen, til 1839. 
Da ble Egersund Sparebank stiftet, den 
første banken som i dag er en del av 
SR-Bank, med Tollbetjent J. P. Brodahl 
som bankens første banksjef. Stiftelses
kapitalen var på 56 specidaler. Det 
tilsvarer rett i overkant av 200 kroner i 
dag. Etableringen av banken ble 
start skuddet for SR-Banks samspill med 
lokalsamfunnet driftige folk i regionen.

I dag er SR-Bank et finanskonsern som 
gir kraft til vekst og utvikling i hele 
SørNorge. Vekst og utvikling betyr ikke 
det samme i 2022 som i 1976, da 
Sparebanken Rogaland (SR) ble dannet 
som en sammenslutning av mange 
mindre sparebanker. SR-Bank har 
omtrent 350.000 privat og bedrifts
kunder, og er i så måte i posisjon til å gi 
folk og bedrifter kraft også til omstilling.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er 
konsernets største eier. Stiftelsen 
forvalter den tidligere eierløse egen

kapitalen, den såkalte samfunns
kapitalen, til det beste for lokal
samfunnet der verdiene er bygd opp. 
Gjennom stiftelsen tilbakeføres over
skudd til lokalsamfunnet gjennom gaver 
til allmennyttige formål.

Eiermodellen er en videreføring av 
sparebankideen; Sparebankene har sine 
utspring i lokale behov, og kjennetegnes 
av et lokalt samfunnsansvar og et 
relasjonelt og personlig preg over 
prioriteringer og kundetilbud. Modellen 
speiler den sterke tilliten til hverandre 
som preger norske samfunn. «Vi er her 
også når det blåser», lover banken.

På samme måte som Finansparken skal 
passe inn i landskapet blant den gamle 
trehusbebyggelsen i Stavanger, er historien 
til SR-Bank sammenvevd med historien i 
Stavanger og Rogaland. I Finansparken 
bygger SR-Bank relasjoner med driftige 
folk og bedrifter. Bygget er sentrum for 
bankens virksom het og verdiskaping.

Navnet Finansparken gir assosiasjoner 
til måten folk bruker parken som en 
møteplass. Her har man gode samtaler 
og bygger sterke relasjoner, gjerne over 
et slag sjakk om været skulle tillate det. 
I Finansparken får både spillere og 
gjester de beste omgivelser for årets 
Norway Chess. Også når det blåser.
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Nå er Norway Chess på jakt etter de rette partnerne som 
vil bidra til å få dette til.

Verden trenger flere kvinnelige forbilder i sjakk
I dag er det bare én kvinne på topp 100listen, 
kinesiske, Hou Yifan. For å få flere jenter og kvinner til 
å lykkes i sjakk, trengs det større motivasjonsfaktorer 
en det som finnes i dag. Vi i Norway Chess ønsker å 
bidra til dette. Med det ønsker Norway Chess å skape 
en turnering med samme premievilkår, samme 

spillested som Norway Chess og samme TVdekning 
som Magnus Carlsen og hans konkurrenter i Norway 
Chess har. 

Norway Chess mener at slike bane brytende premisser 
vil bidra til en økt interesse for profesjonell sjakk blant 
jenter og unge kvinner. «Det vil kan ta tid før vi får se 
synlige resultater, men vi må starte et sted, og det er på 
tide at kvinner har like muligheter i praksis som sine 
mannlige kolleger!

Vil bli en game changer 
for kvinner i sjakk!
Tidligere i år, på selveste kvinnedagen 8. mars, annonserte Norway 
Chess en drøm om å arrangere en turnering for kvinnelige Stormestere 
i sjakk. Det unike med denne turneringen vil være at kvinnene deltar på 
like vilkår som spillerne har i Norway Chess super turneringen med alt 
det innebærer av premiepenger, TV-dekning og service. 

Kort sagt: hva Norway 
Chess ønsker å skape
• En turnering med topprangerte kvinnelige 

Stormestere 
• Turneringen vil finne sted under Norway 

Chess-turneringen
• Turnering vil få dekning på direktesendt 

TV i Norge samt online med engelske 
kommentatorer 

• Premiefondet er likt Norway Chess sitt 
premiefond (dette er revolusjonerende 
greier!)

Hvordan din bedrift kan  
bli en del av det
Mener du at kvinnelige sjakkspillere bør ha 
like muligheter som mannlige sjakkspillere?
Vil du være med å skape verdens første 
sjakkturnering for kvinner som har lik 
premiepott som Norway Chess turneringen? 
Vil du være en del av å skape historie?
Ta kontakt med Norway Chess.

TEKST BENEDICTE WESTRE SKOG, NORWAY CHESS

HJERTELIG VELKOMMEN!
- til spillere, støtteapparat og tilskuere under årets jubileumsutgave av Norway Chess!

Mellom partiene har vi mye å by på i Stavanger sentrum -  sjekk byen.no
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Helside avinor

Official Norway Chess partner
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Elektronisk noteringsskjema skal i år erstatte papirnotering.

Full konsentrasjon når partiene er i gang!

Norway Chess har i år 10års jubileum 
og det er med stor glede for en 
sjakkentusiast å kunne se at en slik 
fantastisk turnering ikke bare har 
overlevd, men også blitt en av verdens 
mest anerkjente superturneringer. Med 
den profilen Norway Chess har fått 
innen sjakkverden som innovativ og 
fremoverlent er det en ære og glede å 
kunne få sette navnet på den åpne 
turneringen og invitere til sjakkfest i 
Stavanger sentrum 3.10. juni.

Planen for Norway Chess Open har vært å 
kunne bygge opp en attraktiv 9runders 
turnering, som både kan spilles av 
toppspillere og breddespillere. Det 
arrangeres nokså få åpne 9runders 
(tittelkvalifiserende) turneringer i Norge, 
og gjennom dette arrangementet ønsker vi 
å bidra for at unge talenter skal få kunne 
bryne seg på ordentlige utfordringer! 
Teamet bak Norway Chess, med primus 

motor Kjell Madland, har åpenbart store 
planer, og det var en viss skepsis at jeg i 
fjor ble kontaktet for å bidra til Norway 
Chess Open. Dette skjedde midt oppi 
pandemien, men på tross av en nokså 
humpete og uforutsigbar tidsperiode før 
turneringen så klarte vi likevel å samle 
118 spillere til en turnering med helt 
fantastiske pengepremier. Og ikke bare 
det, men vi hadde til og med en del 
internasjonale spillere som kom til 
Stavanger og satt i karantene for å kunne 
delta. 

I år fortsetter vi suksessen og med et 
sterkt team i ryggen og god finansiering 
fra Norway Chess, har vi stor tro at dette 
kan bli en kjempebra turnering med 
gode tittelnapp muligheter, høye 
pengepremier og flotte lokaler. I år har 
vi også senket grensen for å delta i 
Mastersgruppen til 2000 FIDErating 
(ned fra 2100 i fjor), endret litt på 
spilleprogrammet. Alle spillere får 
selvsagt gratis inngang til Norway Chess 
slik at de kan se de aller beste i verden i 
aksjon.

Norway Chess Open spilles i år i 
SR-banks tidligere lokaler i Bjergsted 
Terrasse 1. Lokalene, som i skrivende 
stund står tomme, skal snart fylles opp 
med bord, stoler, brett, brikker og 
klokker, kantine, dommere og spillere 
fra hele verden. Det er kun 2 minutters 
gåavstand til Finansparken hvor 
verdenseliten skal spille.

Først ute i verden 
I tillegg til nye lokaler skal vi som første 
tittelkvalifiserende turnering i verden (!) 
benytte oss av noterings skjemaet Clono. 
Denne norskproduserte softwaren ble 
nylig godkjent i FIDE etter en svært 
lang prosess og undertegnede har veldig 
stor tro på systemet som både forenkler 
selve notasjonsdelen i tillegg til å kunne 
fungere som livebrett. Ambisjonene er 
å kunne sende omtrent alle partier live i 
begge klassene. Clono er noe vi kommer 
til å se mye mer av i tiden som kommer 
og en stor takk må rettes til grunnlegger 
og innovatør Ole Kristian Valvåg, som 
også kommer for å hjelpe til i 
turneringen sammen med sin 
sjakkspillende sønn. 

På startlisten i Masters har vi foreløpig 
flere gode og interessante spillere. 
Fjorårets vinner, 15 år gamle, D. Gukesh 
gjør comeback etter et fantastisk sjakkår 
og det er helt sikkert at han kommer til å 
være med å kjempe i teten om 
toppremien på 40.000 NOK. 16 år 
gamle, Rameshbabu Praggnanandha fra 
India, kommer også til å delta. Han ble i 
2016 den yngste internasjonale mesteren 
i historien – 10 år, 10 måneder og 19 
dager gammel.

Som sidearrangementer kommer vi i år 
til å arrangere lynsjakkturnering og 
pubsjakk.  

Lynsjakkturneringen blir avholdt 
mandag 6. juni på kveldstid, mens 
pub sjakken blir holdt lørdag 4. juni. I 
denne forbindelse må en stor takk rettes 
til leder i Sandnes Sjakklubb, Tallak 
Nærland, som har vært veldig viktig for 
gjennomføringen av hele turneringen og 
som i tillegg er ansvarlig for 
arrangeringen av både pubsjakken og 
lynsjakken.  

Vi ser alle frem til en ordentlig sjakkfest 
og håper på en vellykket turnering!

Norway Chess arrangerer 
årlig en sjakk turnering 

som er åpen for alle, som 
et parallelt arrangement 
til Norway Chess super-

turneringen. For andre 
år på rad er Offer spill 

sjakklubb med arrangør til 
denne åpne turneringen, 

sammen med Sandnes 
sjakk lubb og Stavanger 

sjakk lubb. 

TEKST JON KRISTIAN HAARR, 
OFFERSPILL SJAKKLUBB

Elektronisk 
sjakknotasjon, Clono
 
Etter et hvert trekk må begge 
spillere notere ned hvordan 
brikken flyttet seg på sjakkbrettet

Hvis det er uenighet om noe i 
partiet, kan man bruke 
noteringsskjemaet for å se hvilke 
trekk som er gjort 
 
Clono er et nettbrettbasert, 
elektronisk noteringsskjema som 
erstatter tradisjonelle 
papirbaserte noteringsskjema. 

Partiene sendes til Clono Serveren 
og kan sendes live på internett.

Clono er godkjent av FIDE for bruk 
i offisielle sjakkturneringer.

Norway Chess Open blir den første 
tittelkvalifiserende turneringen i 
verden som tar i bruk Clono.

Norway Chess Open 2022
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Klarer du å løse disse sjakkoppgavene? 

2 Forestill deg at du har åtte 
hvite dronninger. Klarer du å 
sette ut alle dronningene på et 
tomt brett slik at ingen av 
dronningene truer en annen 
dronning? Denne oppgaven 
kan virke håpløs, men det 
finnes faktisk over 90 mulige 
løsninger!

3 Hvit er i trekket og kan 
bruke et kjent matt motiv. 
Hvordan vinner hvit partiet 
med en avslutning som tar 
pusten av den svarte 
kongen?

1 Svart ligger meget tynt an. Den 
svarte kongen har ramlet ned 
fra brettet. Hvilket felt er det 
eneste feltet som ikke er truet 
av en hvit brikke og dermed 
feltet den svarte kongen må 
stå på? 

4 Hvit er i trekket. Den hvite 
bonden på f7 kan flytte til f8 
og forvandle seg til en 
annen brikke. Til hvilken 
brikke er det lurest å 
forvandle bonden? Og 
hvilken brikke burde 
bonden ikke forvandles til?

5 Detektivsjakk! Svart er i 
trekket. Den hvite løperen 
på h3 truer den svarte 
kongen. Den svarte kongen 
står dermed i sjakk. Men 
hvordan i all verden kunne 
denne stillingen oppstå? 
Hva må hvit og svarts 
forrige trekk ha vært? Spol 
tilbake noen trekk. 

6 Hvit er i trekket. Sett 
matt i 1 trekk! 

7 Denne stillingen er 
hentet fra omspillet i 
Sjakk-VM 2016 
mellom Magnus 
Carlsen og Sergey 
Karjakin. Hvordan 
kunne Magnus 
Carlsen sette sjakk 
matt i 2 trekk her?

8 Hvordan kan hvit 
sette sjakk matt i 3 
trekk?

FASIT
1. f6
2. Eksempel på løsning: a5, b1, c8, d4, e2, f7, g3, h6
3. Sh6+, Kh8, Dg8+, Txg8, Sf7++ Kvelermatt! Dersom svart i stedet for Kh8 spiller Kf8, 

setter hvit sjakk matt med en gang med Df7++.
4. Som regel er det lurest å forvandle til dronning siden den er sterkest, men her vil 

det være en tabbe å forvandle den til dronning pga: f8(D), Tf4+. Etter Dxf4 er det 
patt! Svarts konge står ikke i sjakk og har ingen lovlige trekk. Det hadde vært bedre 
å forvandle bonden til et tårn. Dersom svart spiller Tf4+ nå kan det hvite tårnet slå 
ut det svarte tårnet, fordi det ikke lenger er patt. 

5. Den hvite bonden på f6 må opprinnelig ha stått på g4 og så må det ha stått en svart 
bonde på f7. Hvit må ha flyttet bonden fra g4 til g5. Da truer den hvite løperen den 
svarte kongen. Svart har da svart ved å spille bonden fra f7 til f5. Da har hvit flyttet 
bonden på g5 til f6 og slått en passant.  

6. Th8++
7. Dh6+! Dersom svart slår ut dronningen og spiller Kxh6, setter hvit matt med Th8++. 

Og dersom bonden på g7 slår ut dronningen, setter hvit matt ned Txf7++ 
8. Lxa5+, Txa5, Dxa5
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I fjor sommer ble Norway Chess 
kontaktet av Henrik Carlsen, far til 

verdensmester Magnus Carlsen. 
Beskjeden var at Magnus skulle delta i 
et arrangement i regi av den spanske 
byen Pamplona, hvor han skulle spille 
på verdens største sjakkbrett. 
Arrangementet ble dessverre avlyst på 
grunn av pandemien og nå ønsket 
produsenten å gi sjakksettet i gave til 
Magnus Carlsen hvis han kunne gi det 
videre til en norsk by. Førstevalget ble å 
spørre Norway Chess og Stavanger om 
de ønsket å ta imot gaven på grunn av 
den sterke sjakkposisjonen byen har.

Spanjolene ønsket et raskt svar og siden 
det var sommer og politikere på ferie, så 
takket Norway Chess ja og krysset 
fingrene for at det skulle ordne seg med 
kommunen. Det er ikke bare, bare å 
plassere et gigantisk sjakkbrett! 
Stavanger kommune med ordfører Kari 
Nessa Nordtun i spissen som selv var på 
ferie, var rask med å svare at dette 
skulle de ta tak i fra kommunen side og 
at de var meget positive til det. 
Prosesser ble satt i gang så snart ferien 
var over, og beskjed var enstemmig 
«Ja!». Nå var det bare å finne ut hvor det 
skulle plasseres. 

Etter flere diskusjoner mellom 
politikerne i Stavanger om hvor det 
store brettet skal plasseres, falt det til 
slutt på området utenfor Stavanger 

Konserthus. Politiker Rune Askeland 
uttalte seg følgende: (sitert fra Stavanger 
Aftenblad, 26.01.22)

«Dette blir en vellykket rokering. En 
tid kunne det virke som problemene 
tårnet seg opp, men heldigvis har nå 
brikkene falt på plass. Dette er et 
kongeforslag. Norway Chess har satt 
oss på kartet. Sjakk betyr mye for 
Stavanger og Stavanger betyr mye for 
sjakken.»

Megasjakk – bokstavelig talt
Selve brettet er 1000 kvadratmeter stort 
og brikkene, med enkel rundstrålende 
mobilitet som gjør dem flyttbare, har 
dimensjoner som spenner fra kongen på 
1,80 m og 220 kg i vekt til bonden som 
er 90 cm høy og 72 kg i vekt. Brikkene 
er laget av 1250 resirkulerte bildekk 
som tidligere er brukt i oljeindustrien. 
Dette passer jo meget godt med at 
Stavanger er både energi og 
sjakkhovedstad. Brettet og brikkene er 
produsert av det spanske selskapet 
RMD. De ønsket å vise at man kan 
resirkulere det «ikkegjenbrukbare» og 
ville vise dette gjennom å lage et 
sjakkbrett. 

Selve sjakkbrettet er laget av granitt
plater gjør det holdbart og i stand til å 
tåle harde klima og tanke for å pynte 
torg eller åpne områder i byer og 
tettsteder.

RMD har uttalt seg at motivasjonen bak 
å lage et sjakksett var følgende: 
«Engasjementet for sjakk skyldes 
verdiene og kvalitetene som dette spillet 
utvikler hos utøverne. Utvikling av 
intelligens, logisk tenkning og evne til å 
ta beslutninger er egenskaper som RMD 
ønsker å bidra til å styrke og vi ønsker å 
forene disse verdiene i vår innsats for 
bevaring av miljøet.»

Skal ha offisiell åpning av brettet
Lørdag 4. juni kl. 13.00 i Bjergsted
parken skal brettet offisielt åpnes. Her 
kommer spillerne fra Norway Chess 
turneringen og det vil bli litt taler og 
annet program som er åpent for alle. 

Om produsenten RMD

RMD er et selskap som ble opprettet i 1991 i Leon i 
Spania som i dag også har avdelinger i Sevilla, Lima 
og Casablanca. RMD er en europeisk leder innen 
resirkulering av engangsdekk.

For å forstå viktigheten av resirkulering av dekk er det nyttig å kjenne til 
noen grunnleggende fakta:

• Det kan ta 1000 år før et dekk brytes ned.
• 60 prosent av ikke-gjenbrukbare dekk havner på søppelfyllinger.
• RMD resirkulerer omtrent 30 prosent av gamle dekk produsert i Spania.
• Gjennom en elektromekanisk prosess konverterer RMD kasserte dekk til 

et gjenbrukbart og miljøvennlig materiale.
• Gjennom resirkuleringsprosessene får RMD en meget allsidig, elastisk og 

støtdempende med meget gode biomekaniske egenskaper, den er også en 
fantastisk lyd- og termisk isolator og den kan bli til vakre dekorative og 
funksjonelle deler.

Med dette materialet som RMD produserer, man lage fotball-, rugby- og 
hockeybaner, friidrettsbaner, lekeplasser, multi-sportsanlegg, 
isolasjonsplater, maling, asfaltbitumen for veier, gatemøbler, tekniske 
brikker og nå, megasjakksett.

Verdens største 
sjakkbrett til 
Stavanger

Nå får Stavanger dette megasjakkbrettet som offisielt skal åpnes 4. juni.

neusus
U P C Y C L I N G
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I Salomonsmauet rammer vi  
inn de gode opplevelsene
Et godt «sjakktrekk» er å besøke vårt vakre krea;ve smau. Om våren og sommeren er 
smauet på det vakreste. Innrammingens formål er å fremheve kunstverket, og å bevare 
det for frem;den. Vi på Rammehjørnet får mange krea;ve oppdrag, og det er like kjekt 
hver gang. 

Ødelagte kunstverk  

Hvert år ødelegges grafikk og annen 
papirkunst på grunn av feilak;g innramming. 
Feilak;g 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 ;l 1970, er det all grunn ;l å la 
en profesjonell foreta ny innramming. Dagens 
innrammede har kunnskap om disse 
problemene, og kan uLøre en varig 
beskyMende innramming 

Ekstra stort utvalg  

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

Miljø 

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

Heng opp rik;g  

Det er vik;g 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 utseMes for 

fuk;ghet. 

• Se opp for uoppvarmede hyMer og kjellere. 

ANNONSE
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Sjakk-sjekk 
1. Hvor mange felter er det på et sjakkbrett?

2. Hvem begynner i sjakk?

3. Hvilken brikke er den sterkeste?

4. Hvilken brikke er den viktigste?

5. Hvilken brikke er den eneste som kan hoppe over andre brikker?

6. Hvilken brikke kan aldri flytte bakover?

7. Hvilken brikke kan bare flytte diagonalt?

8. Hva heter spesialtrekket hvor kongen flytter to skritt mot tårnet, og 
tårnet hopper over kongen?

9. Hvilken brikke er det ikke mulig å blokkere? 

10. Hvilken brikke kan sette kvelermatt?

11. Hva betyr remis? 

12. Hva heter det når en spiller ikke har noen lovlige trekk igjen og ikke står 
i sjakk? 

13. Hva kalles de fire midterste feltene på et sjakkbrett?

14. Hvilke brikker kalles lette offiserer?

15. Hvilke brikker kalles tunge offiserer?

16. Hvor mange bønder har hvit og svart til sammen ved start?

17. Hva kaller man en sjakkåpning hvor en spiller ofrer en brikke for å få en 
fremtidig fordel?

18. Hva er den beste sjakktittelen man kan få?

19. Hva er en arbiter?

20. Hvilke bønder kalles testamentbøndene?

21. Hva heter sjakkåpningen som starter med trekkene: 1.d4 d5, 2.c4?

22. Hvordan noterer man kort rokade?

23. Hva kalles sjakk hvor spillerne ikke sitter ved samme brett, men 
formidler trekkene ved brev, e-post eller på en annen måte?

24. Hvilket italiensk ord bruker man når en hvit løper utvikler seg til g2 
eller b2, eller en svart løper til g7 eller b7? 

25. Hvilket fransk ord kan man si dersom man vil rette på en brikke, men 
ikke ønsker å flytte den?

Sjakkrekorder og andre imponerende ting
1. Hva er maks antall trekk et sjakkparti teoretisk kan vare i? 

2. Når ble verdens lengste registrerte sjakkparti spilt og hvor mange trekk 
ble spilt og hvor lenge spilte de? 

3. Hvem har hatt verdens høyeste rating? 

4. Hvilken president har vært på landslaget i to grener på samme tid?

5. Hvilken VM-match har vært den lengste? 

6. Hvilken sjakkmester har hatt den lengste regjeringstiden som 
verdensmester? 

7. Hvor mange mulige stillinger er det etter at hvit og svart har gjort ett 
trekk hver? 

8. Hva heter den yngste spilleren gjennom tidene som har blitt tildelt 
stormester-tittelen?

9. Magnus Carlsen innehar den lengste bekreftede ubeseirete rekken på 
elitenivå. Hvor mange ubeseirete partier spilte han fra 31. juli 2018 til 
10. okober 2020?

SJAKK 
QUIZ 

I denne sjakkquizen kan både nybegynnere 
og eksperter bryne seg på 64 quiz-
spørsmål. 

TEKST ELLISIV REPPEN

10. Hvilken by i verden har høyest andel bosatte stormestere per 
innbygger?

11. En nordmann har vært med på å utvikle verdens sterkeste 
sjakkcomputer, Stockfish. Hva heter han?

12. Hvor mye må du ha i rating for å kunne kalles superstormester?

13. Hvor mange norske stormestere finnes det?

14. I hvilket år ble Magnus Carlsen den første til å inneha alle de tre 
verdensmestertitlene (lyn, hurtig og klassisk)?

Sjakk i film, musikk og på TV
1. Hvilken VM-match er bakgrunnen for musikalen Chess? 

2. Hva heter Netflix-serien som handler om sjakkvidunderet Beth Harmon? 

3. I hvilken film spiller vennene Harry, Ron og Hermine Trollmannsjakk?

4. Hvem utfordrer ridderen i Bergman-klassikeren Det syvende segl til et 
parti sjakk?

5. Hva heter artisten som blant annet har utgitt låtene Oh Capablanca og 
Isolated pawn?

6. Hvem spilte hovedrollen i Pawn Sacrifice fra 2014?

7. Hvem skrev kortromanen Sjakknovelle(originaltittel Schachnovelle)?

8. Hvorfor slår karakteren George fra Seinfeld opp med kjæresten i første 
episode, sesong 7?

9. Hvem spiller et parti sjakk i klassikeren Flåklypa Grand Prix?

10. Hva heter låten som Staysman &Lazz og Simen Agdestein ga ut i 2016 i 
forbindelse med Sjakk-VM?

11. Filmrettighetene til krimboken En nasjon i sjakk ble solgt før boken var 
ferdigskrevet. Hvem er forfatter av boken?

12. Hvilken type sjakk spiller Sheldon og Leonard i en episode av serien The 
Big Bang Theory?

Verdensmesterne
1. Hvem ble den første offisielle og ubestridte verdensmesteren i sjakk?

2. Hvor mange ubestridte verdensmestere i sjakk har vi hatt inkludert 
dagens verdensmester?

3. Hva er det fulle navnet til verdensmesteren i sjakk?

4. Hva het spilleren som Magnus Carlsen slo ut i Sjakk-VM 2013?

5. Hvilken verdensmester døde i 1946 mens han hadde 
verdensmestertittelen?

6. Hva heter den regjerende verdensmesteren i kvinneklassen?

7. Hvem ble den 13. verdensmesteren?

8. Hvem ble verdensmester etter at Bobby Fischer nektet å forsvare 
tittelen sin i 1975?

9. Fra hvilket land kom tidligere verdensmester Capablanca?

10. Hvilke verdensmestere har representert Sovjetunionen?

11. Hvor ligger Bobby Fischer gravlagt?

12. Hvilken verdensmester var også professor i matematikk?

13. Hvilken tidligere verdensmester har også vært president i 
verdenssjakkforbundet (FIDE)?

Svarene finner du på side 13
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ANNONSE FRA FORMUE

Hvor god 
kontroll har 
du på din 
formue? 
Ta vår quiz.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Normann Oftedal, daglig leder 
Formue Rogaland.

(+47) 995 87 106 
normann.oftedal@formue.no

 Fakta
Formue er Norges ledende priva-
teide, uavhengige forvaltnings- og 
rådgivningsselskap med 128 mil-
liarder kroner under rådgivning 
og forvaltning. Selskapet har 17 
kontorer i Norge og tre i Sverige. 
Totalt hjelper 350 medarbeidere 
kundene med investeringsrådgiv-
ning, rådgivning rundt arv, skatt, 
pensjon, generasjonsskifter og 
kunst samt regnskapsførsel. 

Urolige tider: Krigen i Ukraina har ført til usikkerhet i markedet. Norman Oftedal, daglig leder for Formues kontorer i Rogaland anbefaler en langsiktig plan og en bred portefølje. Det gjør at man står 
stødigere når kriser inntreffer.

Det er urolige tider i finansmarkedet. Daglig leder 
Normann Oftedal for Formues kontor i Rogaland 
deler sine tre beste råd rundt hvordan man beva-
rer og utvikler verdier i perioder med usikkerhet. 

– Det har vært god avkastning i 
finansmarkedet i mange år. Nå 
må vi være forberedt på større 
svingninger, sier Normann Of-
tedal, som leder Formues kon-
tor i Rogaland. Oftedals team 
har lang erfaring som rådgivere 
for formuende privatpersoner 
og familier i regionen og god 
kunnskap om hvordan man 
bevarer og utvikler verdier i et 
langsiktig perspektiv. 

– Mange av våre kunder er 
entreprenører som ønsker å 
bruke tiden på å skape noe nytt 
eller utvikle virksomheten de 
eier. De vil ha hjelp til å utarbei-
de en solid investeringsstrategi 
som gjør at de kan stå støtt når 
det blir uro i finansmarkedet. 

Tre verdifulle tips
Ingen investeringsportefølje vil 
være upåvirket når det kommer 
et stort børsfall. Men det er 
noen grep som kan bidra til at 
man beholder roen når finans-
markedet blir nervøst. Dette er 
Oftedals tre beste råd:

1  Legg en langsiktig plan
Som bedriftseier har man ofte 
lagt en god og langsiktig plan 
for selskapet. Man bør tenke 
likt rundt formuen. Planen bør 
inneholde hvilke mål du har med 
verdiene og ta høyde for hvilken 
risiko du tåler å ta. Typiske mål 
kan være å sikre et godt gene-
rasjonsskifte, skape noe nytt, 

kjøpe en fritidseiendom eller 
frigjøre tid til å gjøre noe du 
har drømt om. Når dette er av-
klart, har du bedre oversikt over 
kapitalbehovet fremover. Da 
kan du bygge en skreddersydd 
investeringsportefølje tilpasset 
dine mål og forutsetninger.

2  Bygg en solid portefølje 
Ikke legg alle eggene i samme 
kurv! Spre investeringene i flere 
ulike byggeklosser, som renter, 
aksjer og investeringer utenfor 
børs (eks. private equity-fond 
og eiendom), samt innad i 
hver byggekloss. Vår erfaring 
er at private equity-fond, som 
Formues kunder får tilgang til, 
er en byggekloss som historisk 
har skapt god avkastning og 
bidratt til å dempe kortsiktige 
verdisvingninger. Lavere kurs-
fall betyr kortere vei tilbake til 
positiv avkastning når marke-
dene snur – noe som gjerne 
skjer når man minst aner det.

3  Hold deg til planen 
Når avkastningen har vært høy 
kan man bli fristet til å kjøpe 
mer, mens når verdiene faller 
kan man bli fristet til å selge i 
affekt. Denne adferden gjør at 

svært mange kjøper og selger 
på feil tidspunkt. Det reduserer 
avkastningen. Hold deg til pla-
nen du har lagt og sørg for at 
porteføljen er i tråd med den. 
Det betyr at man bør kjøpe mer 
av de byggeklossene som har 
falt i verdi og selge dem som 
har gått best. 

Skaper resultater utover av-
kastning. Oftedal trekker frem 
at en formue handler om mye 
mer enn summen av de finan-
sielle verdiene. 

– Vår jobb er å hjelpe kunde-
ne med å ta ut det potensialet 
som ligger i hver formue. Ved 
å legge en god plan med kon-
krete mål skapes det resultater 
utover avkastningen fra inves-
teringsporteføljen, avslutter 
Oftedal.

HOLD DEG TIL PLANEN. Normann 
Oftedal, daglig leder for Formues 
kontorer i Haugesund og Stavanger 
råder kundene til å ikke la følelsene 
styre investeringsbeslutningene.

Slik bevarer du dine verdier
Urolig finansmarked
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På 1950tallet var det stor 
optimisme rundt det å lage 
tenkende maskiner og det var 

hjernen som var inspirasjonen. På den 
tiden var det allerede utviklet enkle 
matematiske modeller for hvordan 
hjerneceller fungerer. Man hadde også 
teknologi og kunnskap om hvordan man 
kunne bruke elektriske kretser for å 
simulere disse matematiske modellene 
slik at man kunne etterape aktiviteten i 
hjerneceller. Da var egentlig det neste 
tankeskrittet naturlig: dersom man knyttet 
sammen mange nok slike ”kunstige 
hjerneceller” så ville man kanskje kunne 
lage en slags kunstig, tenkende hjerne?

Frank Rosenplatt utviklet en slik maskin 
i 1958 og begeistringen var stor hos 
mange. Maskinen het Perceptron og The 
New York Times skrev at maskinen var 
begynnelsen på en elektronisk data
maskin som de forventet ville kunne gå, 
snakke, se, skrive, reprodusere seg selv 
og bli bevisst sin eksistens. Dette var 
store ord!

Med datidens teknologi var så klart 
Frank Rosenplatt og andre pioneer med 
samme ambisjon dømt til å mislykkes. 
Hjernen har nesten 100 milliarder 
hjerneceller som er sterkt knyttet til 
hverandre. Datidens teknologi var ikke i 
nærheten av å kunne etterape selv en 
bitteliten del av hjernen. Da Frank 
Rosenblatt døde i en båtulykke på sin 
43årsdag i juli i 1971, døde også mye 
av optimismen rundt denne typen 
kunstig intelligens.

Det har rent mye vann i sjøen siden 
1971. Prosessorkraften har blitt enorm 
og de største kunstig intelligens

algoritmene har nå faktisk flere hundre 
milliarder parametere. Det er flere 
forskere og firmaer som nå sier de 
forsøker å ”løse intelligens”. Med det 
mener de å lage kunstig intelligens som 
er smartere enn mennesker.

DeepMind er et slikt firma. DeepMinds 
leder, Demis Hassabis, har bakgrunn fra 
nevrovitenskap (hjerneforsker), og han 
var i sin tid også en av Storbritannias 
største sjakktalenter. I en alder av 13 år 
hadde han Elorating på 2300 og var i 
følge The Guardian med det en stund 
rangert som datidens nest beste sjakk
spiller i verden under 14 år, bare slått av 
Judit Polgar. Hassabis har flere ganger 
uttalt at DeepMind først skal løse 
intelligens, så skal vi bruke dette til å løse 
alle andre problemer. Sjakk har vært et 
trinn i denne trappen for å kunne forske 
fram og utvikle tenkende algoritmer.

Innenfor kunstig intelligens skiller man 
mellom programmer som kan løse 
spesifikke problemer og det som kalles 
kunstig generell intelligens. Sistnevnte 
skal kunne løse problemer innenfor 
mange områder, slik mennesker klarer.

For den spesifikke formen for kunstig 
intelligens har DeepMind og andre 
kommet langt innenfor mange områder 
og sjakk er ett av disse områdene. Først 
utviklet DeepMind et slikt hjerne
inspirert program som spilte brettspillet 
go, som slo verdens beste gospiller. 
Etterfølgeren, AlphaZero, tok også 
verden med storm. AlphaZero kunne 
både spille go, sjakk og shogi. Nå har de 
utviklet enda en ny variant, MuZero. 
MuZero kan gjøre mye mer, blant annet 
også spille mange Atarispill. Alle disse 

programmene er inspirert av hjernen, litt 
på samme måte som Rosenplatts 
Perceptron. Programmene bruker det 
som heter kunstige nevrale nettverk og 
alle disse programmene er selvlærende. 
AlphaZero er ikke slik som tradisjonelle 
sjakkprogrammer, hvor mennesker har 
programmert inn hva som er brikkers 
verdi og hva som er gode stillinger. 
AlphaZero har lært alt dette selv, ved å 
spille mot seg selv. 

På lignende måte som AlphaZero enkelt 
slår de beste spillere i sjakk har lignende 
algoritmer gått forbi mennesker innenfor 
mange områder. Eksemplene er utallige. 
Kunstig intelligens er god på bilde gjen
kjenning og kan nå brukes for eksempel til 
å diagnostisere flere typer kreft. Kunstig 
intelligens kan også brukes til å finne 
formen på livets byggesteiner, proteinene. 
Det var i forbindelse med denne protein
algoritmen at Andrei Lupas i 2020 uttalte 
“This will change medicine. It will change 
research. It will change bioengineering. It 
will change everything.”

Kunstig intelligens har allerede 
forandret mye og vil garantert påvirke 
sam funnet i stadig større grad. Betyr alle 
disse algoritmene som er produsert de 
senere årene også at vi er nær å utvikle 
programmer som består Turingtesten, at 
vi er nær å skape kunstig generell 
intelligens, programmer som er smartere 
enn mennesket på de fleste områder? 
Dette har vist seg å være en stor 
utfordring. Selv om algoritmer som 
Mu Zero nå kan løse flere og flere 
opp gaver, er det fremdeles langt igjen til 
algoritmene på en god måte klarer å ta 
kunn skap fra et område og overføre det 
til et annet område, slik mennesket gjør. 

Fore løpig virker Demis Hassabis’ visjon 
om å ”løse intelligens, deretter bruke 
dette til å løse alle andre problemer” 
langt unna. Men, mye skjer i fagfeltet 
kunstig intelligens og flere og flere 
snakker om at vi må forberede oss på at 
programmene kan bli smartere enn 
mennesket. Mennesket har for lang tid 
siden blitt utkonkurrert av maskiner når 
det gjelder muskelkraft. Hva vil skje 
dersom maskinen også utkonkurrerer 
oss intellektuelt, og ikke bare innenfor 
områder som sjakk?

TEKST KLAS HENNING PETTERSEN, NORA

Kunstig intelligens 
på Norway Summit 
agendaen
Seniorforsker, Ulrich Paquet fra 
DeepMind, kommer til Stavanger 
8. juni for å delta på Norway 
Summit konferansen. Er du 
interessert i å lære hvordan kunstig 
intelligens kan bidra positivt til 
menneskeheten? DeepMind 
utviklede programmer har blant 
annet bidratt til å diagnostisere 
øyesykdommer like effektivt som 
verdens beste leger, til å spare 30 % 
av energien som brukes til å holde 
datasentre kjølige, og til å forutsi de 
komplekse 3D-formene til proteiner 
– som en dag kan forandre hvordan 
medisiner oppfinnes. Norwegian 
Artificial Intelligence Research 
Consortium(NORA), er også tilstede 
på konferansen. Les mer på 
norwaysummit.com

Kan maskiner tenke? Dette var åpningsspørsmålet 
Alan Turing stilte da han i 1950 skrev en av sine 
klassiske artikler om faget som nå kalles kunstig 
intelligens. I artikkelen foreslo han blant annet 
en test som senere har fått navnet Turing-testen. 
Testen er ment å skulle avgjøre om maskiner 
kan tenke, eller i alle fall om de kan fremstå som 
tenkende. Hovedidéen er at mennesker skal kunne 
spørre ut maskinen med hva som helst av spørsmål, 
og dersom man ikke kan avgjøre om det er et 
dataprogram som svarer deg, eller om det er et 
menneske, så har dataprogrammet bestått testen.

Kunstig intelligens – en av 
menneskehetens viktigste 
oppfinnelser
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En stor takk til våre 
samarbeidspartnere!

norwaychess.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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Norway Summit vil ta for seg mange viktige tema innenfor økonomi 
og finans, ny teknologi (kunstig intelligens), strategi og ledelse, 
selvsagt sett fra det meget anspente geopolitiske klimaet i Europa 
og resten av verden. Konferansen er åpen for alle og man kan kjøpe 
billett via norwaysummit.com Her kan du også programmet. 

Ønsker du mer enn 1 billett? Norway Summit tilbyr også bord for 8 
personer inkl. lunsj. Det koster 20.000,- kr. + mva. og er et flott sted 
å ta med seg ledergruppen, styret, ansatte og kunder.
Vi ser frem til årets Norway Summit 8. juni og håper å se deg der!

8. juni arrangeres Norway Summit på Clarion Hotel Energy i 
Stavanger. Konferansen har etter hvert blitt en viktig arena for å 
diskutere viktige spørsmål og tema som treffer på tvers av ulike 
bransjer, næringer, privat og i det offentlige.
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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 events bransjen der hun var ansvarlig for å selge 
og prosjekt lede 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 

ANASTASIA SOROKINA

BJØRN DAHLE

JAN GUSTAFSSON

TALLAK U. NÆRLAND JON KRISTIAN HAARR

RANDI HUNDSNES

ARILD RIMESTAD

ERLEND STANGELAND

ANASTASIYA KARLOVYCH

JOVANKA HOUSKA

DommerDommer

Offisiell fotograf og sjakkbrett 
mester

Ekspert kommentator – engelsk 
sending 

TV-journalist, web og sosiale 
medier

Ekspert kommentator – engelsk 
sending

Leder for frivillige fra  
sjakk-klubbene

Hoveddommer

Leder, sjåfør-team Sandnes Sjakklubb
Med-arrangør Norway Chess 
Open

Offerspill Sjakklubb
Med-arrangør Norway Chess 
Open

Økonomi og regnskap

www.colosseum.no 

Er du en stolt maler?
Vi trenger deg, mail post@okv.as 

www.portogdorsenter.no 

www.rogalandgulv.no 

www.øsvarme.no 



Helside kvadrat

OUTLET – SHOP – CAFE 
SOUVENIRS – KNITWEAR – FOOD
Hunnedalsvegen 1150, 4333 Oltedal 
10.00 - 17.00 (Mon., Tues., Fri., Sat.) • 10.00-20.00 (Wed., Thurs.) • 11.00-19.00 (Sun.)

FASADE MOT ØST

SKILT 4

CAFE   SOUVENIR
KNITWEAR   YARN

FASADE MOT ØST

SKILT 5


