
Bilde: Bård Munkhaug fra Neas (fra venstre), Tore Vevang fra Sparebanken Møre og Leif Magne 
Sevaldsen (til høyre) fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal spiller på lag med Tore Kristiansen og 
Kristiansund Sjakklubb.

Tilbake på banen med sjakkfestival

Torsdag 25. november fylles Dahlehallen med unge sjakkspillere.

- Vi håper på over 300 deltakere, sier Tore Kristiansen, som er daglig leder i Kristiansund 
Sjakklubb.

Fredag kunne han presentere planene for det som formelt har navnet Sparebanken Møre 
Sjakkfestival. En festival som handler om en turnering som er åpen for alle elever på barne- 
og ungdomsskolene i nordmørsbyen. 

Banksjef Tore Vevang er glad for å spille på lag med sjakklubben.

- Sjakk er noe som passer for alle folk i alle aldre. Vi ønsker å støtte opp om mangfoldet i 
frivilligheten her i byen. Derfor har vi inngått en treårig avtale med sjakklubben, sier Tore 
Vevang.

På samme måte trekker Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal og Neas i samme retning. 

- Sjakk er et av de eldste og mest intellektuelle spillene vi har. Det kan spilles av absolutt alle
uavhengig av språk, alder, kjønn eller sosial status. Faktisk kan sjakk bidra til å nå en rekke 
av FNs bærekraftmål innen områder som solidaritet, samarbeid og likestilling. Når spillet i 
tillegg utvikler den logiske og matematiske tankeevnen hos barn, var det lett å takke ja til å 
være med Kristiansund Sjakklubb videre på reisen, sier Bård Munkhaug i Neas.



Leif Magne Sevaldsen var selv en ivrig sjakkspiller da han var ung. Nå vurderer han å sette 
seg ved brettet igjen.

- Ja, det frister. Sjakk er noe jeg har savnet. Det har blitt mange timer foran skjermen de siste
årene for å se Magnus Carlsen spille i de store turneringene, sier Leif Magne Sevaldsen i 
Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal.

I tillegg til å støtte sjakklubben med penger, har Sevaldsen også tatt initiativ for å kle opp de 
lokale brikkeflytterne når de er ute og spiller sjakk utenfor byens grenser.

- Sjakk er stil og skaper stolthet. Spillerne må være skikkelig kledd. Derfor ønsker vi at alle 
skal spille i hvite og stilige skjorter når de er ute og spiller. Det vil gi et psykologisk overtak på
motstanderne med en gang, smiler Sevaldsen.

Kristiansund Sjakklubb hadde samme type festival i 2017, 2018 og 2019. På det meste var 
det over 400 med. Turneringen i Dahlehallen omtales som Norges største éndagsturnering i 
sjakk.

- Dette er det største løftet vi gjør i klubben hvert år. Alt vi har av frivillige stiller opp for å 
legge til rette for et godt arrangement. Det er mye å holde styr på når du skal arrangere 
turnering for barn og unge fra 6 til 15 år, sier Tore Kristiansen.

- Og selvsagt hadde ikke dette være mulig uten gode støttespillere, legger han til.


