Sjakk og samfunn
Et prosjekt som skal tilgjengeliggjøre sjakken for flere
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INNHOLD

HVA ER DET MED SJAKK?

Legenden sier at sjakken ble funnet opp av en
vismann som fikk i oppgave å skape verdens
mest interessante brettspill. Det har nå gått
rundt 1500 år siden sjakken så dagens lys i Asia
og fremdeles er spillet populært over hele verden.
Vi kan vel slå fast at vismannen i legende lyktes
med sin oppgave.
Side 4 og 5

SUNT FOR HJERNEN

Mennesker i alle aldre har godt av et sjakkparti
i ny og ne. Ikke bare fordi det er moro, men
også fordi det er god hjernetrim.
Side 8 og 9

2

sjakk og samfunn

SJAKK FOR ALLE

I starten av 2016 var Norge midt i den såkalte
«flyktningkrisen». Silje Bjerke og mannen
Torstein Bae ville gjøre noe og tenkte at
sjakk kunne være både inkluderende og
kontaktskapende. Det fikk de helt rett i.
Side 10 og 11

OM SJAKK
OG SAMFUNN

Norsk sjakk er inne i en periode med økt
oppslutning og oppmerksomhet.

N

orge har verdensmesteren og bred sportslig fremgang, og TV-stasjonene har grepet muligheten og gjort de store sjakkmesterskapene tilgjengelige for alle. Denne fremgangen har gitt norsk
sjakk energi til å lansere nye initiativ.
I 2015 startet for eksempel prosjektet SkoleSjakken opp, med mål om å tilby
sjakk-aktivitet til alle landets 3000 grunnskoler, med 6-700 000 elever til enhver
tid. 1000 lærere har vært på sjakklærerkurs, og over 500 skoler er allerede med i
prosjektet som fortsetter for fullt i årene som kommer. SkoleSjakken lanserer
i 2018 også nettlagkamper mellom skoler og dessuten landsomfattende konkurranser for lag bestående av hele 5.klasser. Så her skjer det ting.
I 2018 starter dessuten norsk sjakk også opp et prosjekt for å knytte nærmere forbindelser mellom de tradisjonelle klubbsjakk-miljøene og de mange
100.000 norske nettsjakkspillere som foreløpig mest bedriver sin aktivitet på
egenhånd på telefon- og pc-skjermer. Her ligger det også et stort potensial til
å gi disse sjakkentusiastene et fellesskap med likesinnede!
På forsommeren 2018 lanserte så Norges Sjakkforbund et helt nytt initiativ: «Sjakk og Samfunn». Her vil norsk sjakk henvende seg til en rekke viktige
områder i samfunnet – som eksempler kan nevnes kriminalomsorg, sykehus,
eldreomsorg, friluftsområdet (hytter og overnattingssteder), rusomsorgen,
bibliotekene, asylmottakene, universiteter og høyskoler, barnevernet osv.
Ambisjonen for «Sjakk og Samfunn»-initiativet er at sjakkspillets mange udiskutable positive iboende effekter kommer alle disse ulike gruppene til gode.
Norges Sjakkforbund vil tilby sentrale og lokale aktører innenfor de ulike
samfunnsområdene et velorganisert samarbeid, der det etableres konkrete og
varige sjakktilbud tilpasset det enkelte område, og der NSF og representanter for områdene samarbeider i oppstartfasen for å få satt det hele i god drift.
Viktige elementer i oppstartfasen vil være tilgang til sjakkutstyr, opplæring av lokale ressurser og etablering av faste lokale spillesituasjoner.
Sjakk og Samfunn vil bli rullet ut samfunnsområde for samfunnsområde
– minst ett i halvåret, avhengig av tilgjengelige ressurser.
Finansieringen vil naturlig være et samarbeid/spleiselag mellom det offentlige, gode private krefter med ressurser til å støtte samfunnsgagnlige
initiativ, og de samfunnsområdene selv som blir med. Norges Sjakkforbund
vil bidra med sin kompetanse, dedikerte ressurser som vil stå for utrulling
og oppfølging, og ikke minst lokale frivillige krefter fra Sjakk-Norge som vil
støtte opp og bidra til at det hele blir bra.
Ambisjonen er å få på plass finansiering i 2. halvår 2018, og så starte utrullingen av Sjakk og Samfunn våren 2019.

ØKONOMI OG BUDSJETT

Sjakk og Samfunn skal gi store positive opplevelser
for mange mennesker. Kostnadene går med til
tilrettelegging – deltakernes sjakk-aktiviteter
koster i seg selv ikke noe!
Side 14 og 15

Geir Nesheim

Generalsekretær, Norges Sjakkforbund
Oslo, September 2018
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HVA ER DET
MED SJAKK?

Legenden sier at sjakken ble funnet opp av en
vismann som fikk i oppgave å skape verdens
mest interessante brettspill. Det har nå gått
rundt 1500 år siden sjakken så dagens lys i
Asia og fremdeles er spillet populært over
hele verden. Vi kan vel slå fast at vismannen
i legende lyktes med sin oppgave.
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Så hva er det som gjør dette estetiske, taktiske og strategiske spillet der
to motstandere møtes med hver sin
hær for å gå til krig mot hverandre så
spesielt?
De uendelige mulighetene på brettet,
kampen mellom intellektene og det faktum at hvis du først har dukket ned i sjakken blir du aldri helt ferdig med den er alle
gode forklaringer.
Men noe av populariteten til spillet kan
nok også spores tilbake til de største spillerne gjennom tidene og deres historier. I
«Sjakkgeniene» skriver Hans Olav Lahlum
og Atle Grønn følgende; «Et fellestrekk (…)
er hvor menneskelige sjakkgeniene tross alt
er, i all sin kompleksitet. De har gode og dårlige sider som alle andre.».
Og dette er viktig, for selv om sjakken
er et spill der noen få utmerker seg på et

veldig høyt nivå er det så avgjort samtidig et spill for alle. Her kan 90-åringer spille mot 9-åringer, man trenger ikke snakke
samme språk for å spille mot hverandre og
du kan delta selv om du sitter i rullestol, er
blind eller døv.
NSF og USF har samlet rundt 8000 medlemmer, men tall viser at det er nærmere
400.000 nordmenn som spiller sjakk på nett.
Her i Norge ble sjakk allemannseie
da Magnus Carlsen ble verdensmester i
2013, etter å ha slått Viswanathan Anand i
Chennai i India. Nå har det gått fem år og to
VM-matcher siden da og Magnus Carlsen er
fremdeles verdens beste sjakkspiller.
Denne høsten skal han nok en gang prøve å bevise at han fortjener tittelen når
han møter amerikanske Fabiano Caruana i
London. Sjakkinteressen er ventet å nå nye
høyder.

«NSF og USF har samlet rundt 8000
medlemmer, men tall viser at det er
nærmere 400.000 nordmenn som
spiller sjakk på nett.»
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Hvilke områder vil sjakk
og samfunn berøre

� Vi ser for oss å gå bredt ut med dette
prosjektet og ønsker at så mange som
mulig i samfunnet skal få muligheten til
å få en bedre hverdag gjennom sjakk
spilling. I første omgang ser vi for oss at
vi vil sette et ekstra fokus på kriminal
omsorgen, eldreomsorgen og asyl
mottakene i Norge.
� Vi ønsker også å henvende oss til
landets rusinstitusjoner, kulturskoler,
vitensentre, sykehus og bibliotek.
� Vi kommer også til å ta kontakt med
Den norske turistforening, Norges
Handikapforbund, Hørselshemmedes
Landsforbund, Frelsesarmeen, 4H
Norge,Norges Blindeforbund og Røde
Kors.
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Eksempel på
samarbeidsforløp
� Vi tar kontakt med
samarbeidsorganisasjonen.

� Vi møtes og bestemmer
hvordan det er best for dem
å delta i Sjakk og samfunn.

� Vi lærer opp kontakter hos
samarbeidsorganisasjonen.

� Vi sender ut sjakkmateriell til
samarbeidsorganisasjonen.

� Samarbeidsorganisasjonen
sørger for å opprettholde sjakk
aktiviteten hos seg.

� I tillegg vil det her være mulig
for samarbeidsorganisasjoner å
velge større involvering og hjelp
fra vår side hvis det er ønskelig. Vi
kan bidra både med mer kursing,
hjelp til arrangering av turneringer og foredrag om sjakk
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SJAKK ER SUNT
FOR HJERNEN

Mennesker i alle aldre har godt av et sjakkparti i ny og ne.
Ikke bare fordi det er moro, men også fordi det er god hjernetrim.

Det har blitt forsket litt på sjakk, men
mye av forskningen på området bærer
preg av å være i startfasen. Det vi derimot kan si med stor sikkerhet er at det å
bruke hjernen og bedrive såkalt hjernetrim
er veldig gunstig for mennesker i alle aldre.
Kaja Nordengen er hjerneforsker og jobber til daglig som demensforsker og lege
knyttet til Universitetssykehuset i Akershus. Hun er ikke i tvil om at det å utfordre
hjernen med et sjakkparti er sunt for mennesker i alle aldre.
– Det er aldri for sent å trene hjernen. Det
er bra i alle aldre og bør gjøres så ofte som
mulig, forteller hun.
«USE IT OR LOOSE IT»
Jo mer man trener hjernen, desto bedre er
det. Da er det jo fint at man kan gjøre det på
en morsom måte, som for eksempel ved å
spille sjakk.
– Hjernen blir mer robust av å bli brukt, og
tåler sykdom bedre dersom det skulle ramme. Det er bedre jo mer man trener og holder hjernen i form, «Use it or loose it», forklarer Kaja Nordengen, som blant annet har
skrevet bøkene «Hjernen er stjernen» og
«Hjernetrening».
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«Sjakk krever logikk,
planlegging, utholdenhet og
mønstergjenkjenning. Og
ikke minst: arbeidsminne.
Med unntak av mønster
gjenkjenning, er dette
primært funksjoner i den
frontale hjernebarken helt
foran i pannelappene våre. Selve mønster
gjenkjenningen blir ofte sammenliknet
med ansiktsgjenkjenning. De aller flinkeste
sjakkspillerne gjenkjenner sekvenser fra
tidligere spilte sjakkpartier nesten like raskt
som de ville ha gjenkjent et kjent ansikt.»
UTDRAG FRA BOKEN «HJERNETRENING» AV KAJA NORDENGEN

15 BRETT PÅ 15 MINUTTER: Norgesmester Axel Tunsjø spilte simultansjakk mot 15 motstandere på Verden Kuleste Dag, det krever en hjerne på topp.
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SJAKK FOR ALLE PÅ
BØLER BIBLIOTEK

I starten av 2016 var Norge midt i den såkalte «flyktningkrisen». Silje Bjerke
og mannen Torstein Bae ville gjøre noe og tenkte at sjakk kunne være både
inkluderende og kontaktskapende. Det fikk de helt rett i.

– Da vi startet opp i februar 2016 så vi
for oss at dette skulle være et sosialt og
uhøytidelig tilbud. Vi sendte ut invitasjoner på flere språk og første kveld møtte det
opp 20 flyktninger fra et mottak på Teisen
og nesten like mange lokale fra Bøler. Dette førte igjen til at det var mange i lokalmiljøet som ble engasjert, forteller Silje Bjerke.
Nå har det gått to og et halvt år siden den
kvelden og tilbudet blomstrer. Hver mandag
er mellom 20 og 40 mennesker på Bøler bibliotek for å spille sjakk, prate og ikke minst
spise boller.
– Jeg fikk vite om dette tilbudet gjennom en flyktning jeg hadde kontakt med og
da var det gjort. Siden februar 2016 har jeg
kommet med hjemmelagd bakst hver mandag, forteller Britt Høyer Grimnes.
Hun er tidligere norsklærer og da hun begynte å kjøre flyktninger til og fra sjakken
øvde de alltid på norske vokaler i bilen.
– Der satt jeg i bilen med fire voksne
menn mens vi høylytt øvde på aaa, eee, iii,
ooo. Vi må ha sett temmelig rare ut, smiler
Britt.
Hun er bare en av mange i lokalbefolkningen som har engasjert seg i tilbudet. Fereshteh Tahnasebipohr har vært med som
frivillig helt siden første kveld og sier at dette er noe alle gleder seg til.
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– Dette er et tiltak som gir noe positivt i
en hverdag som for mange kan være preget
av uvisshet. For å spille sjakk er man ikke
avhengig av å snakke samme språk, være i
samme alder eller komme fra samme kultur.
Her kan alle oppleve mestring, forteller hun.

«Vi treffer folk, prater, har
det hyggelig, spiser boller
og spiller sjakk. Vi har
fått mange nye venner og
sjakken har hjulpet oss til
å bli bedre i språket.»
MOHAMMAD DAWOOL

EN INNGANGSPORT
Deldar Rasul og Mohammad Dawool, kom til
Norge fra Syria i september 2015.De ble med på
sjakken i november 2016 og har vært med siden.
– Jeg kunne ingenting om sjakk første
gang jeg kom hit. Jeg visste ikke navnene på
brikkene hverken på mitt morsmål eller på
norsk. Men det tok ikke lang tid før vi lærte,
både av instruktører her, men også av hverandre, forteller Deldar.
At tilbudet har betydd mye for dem er
guttene helt enige om.
– Vi treffer folk, prater, har det hyggelig,
spiser boller og spiller sjakk. Vi har fått mange nye venner og sjakken har hjulpet oss til
å bli bedre i språket, forteller Mohammad.
Ayisha Rishard bor på Bøler og ble med
i fjor. Hun spilte sjakk da hun gikk på skolen og synes dette er en flott måte å bli kjent
med folk på.
– Det er veldig hyggelig her, jeg har med
sønnen min Ihsan og han storkoser seg med
boller og sjakk, smiler hun.

POPULÆRT: Ofte er det opptil 40 mennesker som spiller sjakk på Bøler.

BOLLE-BRITT: Britt Høyer Grimnes har bakt boller hver mandag i 2,5 år.

OPPSTARTER: Silje Bjerke er stolt av det de har fått til på Bøler.

ÅPENT FOR ALLE: Ayisha Rishard liker det sosiale rundt sjakken.
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– EN AV DE MORSOMSTE
DAGENE I UKA
Hver fredag møtes en gjeng på Stovner Eldresenter. De marsjerer
målbevisste inn til sine faste bord innerst i lokalet og henter frem
brett og brikker – det er klart for ukas høydepunkt.

– I starten møtte vi opp klokken ti, men
så begynte jeg og Harald å komme halv
ti, og nå møtes vi kvart over ni. Da rekker
vi jo flere partier, forklarer Terje Spjeldnes.
Han er 75 år og sjakkmakkeren Harald
Rødvik er 82. Sistnevnte har benyttet seg av
sjakktilbudet på Stovner Eldresenter i 20 år.
– Det er en av de morsomste dagene i uka.
Det er noe å se frem til, forteller han.
Og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor, her fortelles det gamle røverhistorier,
læres bort sjakkåpninger og drikkes kaffe.
Timene ved sjakkbrettet flyr i vei, og ikke er
det så viktig å vinne lenger heller.
– Jeg hisser meg mye mindre opp over
tabbetrekk nå enn jeg gjorde da jeg var yngre. Det har blitt mindre viktig å vinne med
årene, nå er det det sosiale som er viktig, sier
Terje Spjeldnes.
Irmi Pedersen er heller ikke så opptatt av
å vinne lenger som hun var da hun begynte
med sjakk som 12-åring. Nå er det den positive helseeffekten av spillet hun setter mest
pris på.
– Det er god hjernetrim – du blir helt oppslukt. Det har absolutt en helsemessig effekt
på meg, det er helt uvurderlig. Jeg ser på det
som en trim, jeg merker at jeg skjerper meg.
Alle eldre burde gjøre dette, anbefaler hun.

12 sjakk og samfunn

ROLIG HISSIGPROPP: Terje Spjeldnes har roet ned spillestilen med årene.

ALDRI FOR SENT: Helena Munkejord (t.v.) lærte seg sjakk som 60-åring. Her spiller hun sammen med Irmi Pedersen og Tor Skoglem.
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ØKONOMI OG BUDSJETT

Sjakk og Samfunn skal gi store positive opplevelser for mange mennesker.
Kostnadene går med til tilrettelegging – deltakernes sjakk-aktiviteter
koster i seg selv ikke noe!

Første år

I et tenkt scenario der 2 nye samfunnsområder med 100 lokale enheter hver blir med i løpet av ett første prosjektår vil prosjektbudsjettet ser slik ut (tall i NOK):
Sjakkmateriell og lokale oppstartaktiviteter

800 000

Markedsføring og kommunikasjon

300 000

Prosjektledelse – 2 årsverk

850 000

Prosjektkontor (regnskap, hjemmeside, husleie mm.)

650 000
2 600 000

Altså 1,3 mkr for hvert nytt område 1. år dersom lanseringstakten er 2 områder i året.

5 års budsjett

Etter hvert som prosjektet får flere samfunnsområder vil budsjettet kunne se slik ut (før inflasjon):
År (tall i NOK)

2018

2019

2020

2021

2022

Antall omrpder med finansiering

-

2

4

7

10

Sentrale myndigheter

-

2 000

2 000

2 000

2 000

Lokale myndigheter

-

-

200

400

700

Gavegivere

-

550

700

1525

1900

Samfunnsområdenes bidrag*

-

50

90

135

180

Sum inntekter

-

2 600

2 980

4 060

4 780

Akkumulert

-

2 600

2 600

9 640

14 420

Investering

-

-

-

-

-

Lansering (NSF står for lansering)

0

-

-

-

-

Oppstart nye områder**

-

800

800

1 200

1 200

Drift etablerte områder ***

-

-

280

560

980

Markedsføring og kommunikasjon ****

-

300

200

300

300

Prosjektledelse

-

850

850

850

850

Prosjektkontor

-

650

850

1 150

1 450

Sum kostnader

0

2 600

2 980

4 060

4 780

Akkumulert

-

2 600

5 580

9 640

14 420

Prosjektresultat

-

-

-

-

-

* Samfunnsområdene forutsettes å bidra med ca. kr. 25t 1. år og deretter ca. kr. 15t i årets
** Oppstart nye områder inkluderer sjakkmateriell til ca. 100 lokale enhter/område, kursing, trening av lokale
ressurser i samfunnsområdene mm.
*** Drift etablerte områder reflekterer at det forventes å kreve 1/3 prosjektårsverk sentralt per etablert område
for å sikre oppfølging og utvikling
**** Markedsføring og kommunikasjon kr. 150t/område 1. år, deretter kr 100t/nytt område
Norges Sjakkforbund vil stå som ansvarlig for gjennomføring, inklusive sentrale prosjektressurser.
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TIDSPLAN
2018, mai
Norges Sjakkforbund presenterer ideen om prosjektet Sjakk og Samfunn for
Kulturdepartementet.

2018, oktober
Norges Sjakkforbund søker Kulturdepartementet om 2 mkr i 4 år for å sikre lanseringen
av prosjektet finansieringsmessig.

2018, 4. kvartal
Finansiering avklart.

2019, 1. halvår
Sjakk og Samfunn lanseres overfor første
samarbeidsområde.

2019, 2. halvår
Prosjektet lanseres overfor samfunnsområde
nr. 2, samtidig som drift er i gang i område 1.

2022
10 Samfunnsområder er med i prosjektet.
Totale prosjektkostnader 2018-22 er 14,4 mill
kr, hvorav Kulturdepartementet har bidratt
med 8 mkr. Siste år (2022) er Kdeps bidrag ca
40% an totalfinansieringen, mot 75% første år.

2023 og videre
Programmet drives videre uten støtte fra
Kulturdepartementet.
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Norges Sjakkforbund (NSF)

� Stiftet i 1914
� Ca. 125 klubber
� 4000 medlemmer
� Regjerende verdensmester, juniorverdens
mester og senioreuropamester
� Samarbeider tett med Ungdommens Sjakk
forbund (USF), som ble stiftet i 1978
� Både NSF og USF holder til i samme kontorer
i Oslo og har til sammen 5 ansatte som alle deler
arbeidstiden sin mellom NSF og USF
� USF har ca. 110 lokallag og ca. 5000 medlemmer
� NSF og USF organiserer til sammen 11
norgesmesterskap
� Hvert år arrangeres det over 150 nasjonale turneringer og tusenvis av lokale turneringer

Geir Nesheim
Generalsekretær
+47 482 22 572
geir@sjakk.no

Hanne Evensen
Kommunikasjons- og
markedsansvarlig
+47 952 40 551
hanne@sjakk.no

