
 

Møt verdensmester Magnus Carlsen i Skien fritidspark lørdag 30. juni! 

Siste helgen i juni inviterer Grenland Sjakksenter alle sjakkelskere til en sjakkfest helt utenom det vanlige. Lørdag 30. 
juni kan bli dagen da nettopp du får møte vår verdensmester, Magnus Carlsen til dyst. Og ikke nok med det! Aryan 
Tari, regjerende juniorverdensmester, og lyn-mester og nyutnevnt årets idrettsnavn i Sandefjord, Johan-Sebastian 
Christiansen vil også delta sammen med initiativtakerne Espen og Kjetil Lie. Dermed vil 5 av Norges 10 beste spillere 
være samlet på ett brett denne dagen. 

 

Informasjon om turneringer 

Inngang, uformell spilling og veiledning er gratis for alle. Vi arrangerer en rekke interessante turneringer, og her er 
det noe for enhver smak, med egne turneringer for barn, nybegynnere og klubbspillere. Dersom du ønsker å være 
med i turneringene, så koster det kun kr. 50 totalt. Det er mulig å delta på to ulike turneringer for alle, med start 
henholdsvis kl. 13.00 og 14.30. Alle turneringsvinnerne vinner en plass til kvelds-eventet, og vil der få møte eller 
spille på lag med Magnus Carlsen i en eller annen sjakkdisiplin. I tillegg trekkes det ut et visst antall tilfeldige plasser 
til kvelds-eventet blant turneringsdeltakerne.  

 

Alle turneringene vil bli organisert som paradissjakk, der man spiller i grupper på maks 10 spillere over 5 bord. 
Paradissjakk foregår slik at hvis du vinner partiet ditt rykker du opp et bord, taper du rykker du ned et bord. Ved 
remis følger vi armageddon-reglene; sort blir kåret til vinner. Det spilles 5 runder lynsjakk, og den som vinner på 
førstebord i siste runde har vunnet gruppen. Det vil så bli finalespill mellom gruppevinnerne etter samme prinsipp. 

 

I tillegg til turneringene skal det være en mega-simultan over 100 bord kl. 15.30, der mesterne, inkludert Magnus 
Carlsen, vil spille sammen på lag. Til denne simultanen er det førstemann til mølla som gjelder. De 100 første som 
melder seg på får plass, og denne simultanen inngår i turneringsprisen på kr. 50,-. 

 

All påmelding til turneringene og mega-simultanen gjøres på mail til el@grenlandsjakksenter.no. Marker tydelig 
hvilken/hvilke turneringer du ønsker å melde deg på, og la navnet ditt komme tydelig frem. Det går også an å melde 
seg på direkte under arrangementet, men jo flere vi vet om i forkant jo lettere blir det å organisere. Da vi ikke vet 
eksakt hvor mange som møter opp denne dagen kan vi heller ikke garantere plass for dem som ikke er 
forhåndspåmeldt. Blant alle forhåndspåmeldte vil det bli trukket ut 5 plasser til kvelds-eventet med Magnus. All 
betaling skjer ved registrering lørdag 30. juni. 

 

100-kroners marked hos Sjakkbutikken! 

Øystein Brekke fra Sjakkbutikken vil være tilstede hele lørdagen med et stort utvalg av produkter. Det vil blant annet 
være et stort 100-kroners marked. Her vil det være noe for enhver smak og for ethvert nivå. 

  

 

  



 

PROGRAM LØRDAG 30. JUNI: 

12.00 ÅPNING ARRANGEMENT 

12.30 INTERN-TURNERING ELEVER TIT  

 UTFORDRE MESTERNE I LYNSJAKK! 

 FORBEREDELSESHJELP TURNERINGER 

13.00 LYNSJAKK-TURNERING FOR BARN UNDER 10 ÅR 

 LYNSJAKK-TURNERING FOR KLUBBSPILLERE 

 LYNSJAKK-TURNERING FOR DE FERSKE 

14.00 SJAKKFOREDRAG (MER INFO KOMMER) 

 FORBEREDELSESHJELP TURNERINGER 

14.30 BONDEKRIG-TURNERING FOR BARN UNDER 10 ÅR  

 FISCHERSJAKK-TURNERING FOR KLUBBSPILLERE 

 RAKETTSJAKK-TURNERING FOR ALLE 

15.30 MEGA-SIMULTAN MED MESTERNE 

16.30  AVSLUTNING ARRANGEMENT 

 

18.00 ÅPNING EVENT - MUSIKKINNSLAG 

18.15 HVOR MANGE KLARER MAGNUS Å SLÅ PÅ EN TIME?   

19.15 MUSIKKINNSLAG 

19.30 PARADISSJAKK MED MESTERNE 

20.00 MUSIKK/UNDERHOLDNINGSINNSLAG 

20.15 PRATELAGSJAKK-KONKURRANSE 

20.45 MUSIKK/UNDERHOLDNINGSINNSLAG 

21.00 HODE-HÅND-KONKURRANSE 

21.20 AVSLUTNING EVENT 

  

 

 

  



 

Med hilsen, for Grenland Sjakksenter, Espen og Kjetil Lie  

 

 

 


