
Forslag: Årsmøtet oppnevner en komité som utreder om Kristiansund Sjakklubb skal søke Norges 
Sjakkforbund om å få arrangere ei Landsturnering. 
Forslagsstiller: Tore Kristiansen 

Jeg foreslår at komiteen består av Rune Edøy (ikke forespurt), Roger Hojem (ikke forespurt) og Tore 
Kristiansen, 

Kristiansund arrangerte Landsturneringa i 1970, 1992 og 2001. Alle gangene har vært store suksesser, og vi 
tjente godt med midler på turneringene. 

Vi vil ha en erfaren arrangørstab. De fleste, sentrale personene som var med og arrangerte Landsturneringa i 
Idrettshallen i 1992 og i Braatthallen i 2001, er fremdeles aktive i Sjakklubben. Etter 2001 har vi opprettholdt
vår arrangørerfaring med lokale helgeturneringer samt NM for juniorlag i 2014 og NM for klubblag i 2017. 

Forrige gang vi søkte tildelte Kongressen i Norges Sjakkforbund landsturneringa to år før. Men nå er det 
annerledes. Arrangører ber om opsjon på å få Landsturnering inntil 4 år før den arrangeres. Opsjonen kan 
sies opp underveis, og den bekreftes på hver kongress inntil to år før, da den blir endelig. 
I 2022 skal landsturneringa arrangeres i Kongsvinger med Nordstrand og Kongsvinger sjakklubber som 
arrangører. 
I 2023 er det Stjernen Sjakklubb i Oslo som har landsturneringa. 
I 2024 er det Buskerud Sjakkrets som har opsjon. De bekreftet den på Kongressen i sommer. 
Ingen har bedt om, eller fått, opsjon på 2025 eller seinere. 

Norges Sjakkforbund prioriterer 100-årsjubilanter ved tildeling av landsturneringer. I 2025 er det bare Bodø 
Sjakklubb som fyller 100 år, og ifølge kontoret i Norges Sjakkforbund vil de heller arrangere ei stor 
helgeturnering enn landsturnering.

I noen år virket det som om mange ønsket at landsturneringene skulle arranges på konferansehoteller slik at 
man kunne bo på hotellet og gå ned til spillesalen. Det var også litt konkurranse om å få arrangere 
landsturneringer og da hadde disse arrangørene en fordel. 
Men nå er det tilbake til idrettshaller. I 2019 i Larvik spilte vi i Boligmappa Arena. I 2020 skulle Hell ha 
arrangementet på et konferansehotell. Bergen presenterte sitt arrangement i 2021 med at det skulle spilles på 
et konferansehotell, men valgte til slutt en idrettshall. I Kongsvinger neste år blir det arrangert i 
Kongsvingerhallen. I Oslo i 2023 blir det i en hall i Oslo sentrum. Men i 2024 blir det på Storefjell Resort 
Hotel på Golsfjellet. 

Landsturneringa er et større arrangement enn vi hadde i 1992 og 2001. Arrangementene vi hadde den gangen
var stort sett like. Vi hadde ikke så mange sideaktiviteter på kvelder og ettermiddager den gangen som det 
blir nå. 
Nå er hver kveld opptatt med andre spillaktiviteter unntatt den dagen det er dobbeltrunde. Dette medfører 
mer jobb på arrangørstaben. Det er for eksempel sjokksjakk, pratelagsjakk, laglyn med tidshandikap,  
Fischer/Random. Kanskje et NM i cafésjakk. Og NM i lynsjakk. 
Det er også flere møter som må ha et større eller mindre lokale: Kongressen til Norges Sjakkforbund, 
årsmøtene i Ungdommens Sjakkforbund, Norsk korrespondansesjakkforbund og Sjakkhistorisk forum. 
I 2025 vil det nok også være vanlig å ha kommentatorer på plass med sending fra eliteklassen slik Amedia 
hadde i år, og Sarpsborg gjorde i 2018. 
Vi må være gode på internett og sosiale medier. 

Det vi slipper er å sette av tid til hengepartier på kvelder og morgener. Den offisielle middagen den siste 
kvelden med inviterte gjester er det lenge siden noen har hatt. NM-avis er det ingen som lager. Sjakkleir for 
barn og ungdom arrangeres av og til om arrangøren får det til. Vi hadde den på Dalabrekka skole i 2001. 

Pengepremiene som arrangøren må ut med, har økt. I Bergen i 2021 var det 57 000 kroner i pengepremier til 
eliteklassen og 6000 kroner til mesterklassen fra arrangøren. (Landsturneringa ble avlyst, men eliteklassen 
ble spilt i Oslo og arrangøren betalte sine 57 000 kroner i premier.) I tillegg er det en gave fra et fond som 
går direkte til pengepremier.  


