
Mat og henting 
Deltakerne bør ha med seg 
mat og drikke alle dagene. På 
fredagen kan barna ha med 
matpakke eller kjøpe mat i 
kantina.  Henting må skje på 
angitte tidspunkter. 

Vintersjakkskole  
Åsveien skole (Byåsen), mandag 20. til fredag 24. februar 

 

trondelagsjakk.blogspot.com  

Trøndelag Sjakkrets Ungdom inviterer til 
 

Lær å spille sjakk!  
For første gang i Trøndelags sjakkhistorie blir det arrangert en 
sjakkskole. Dette er et program rettet mot barn og ungdom på alle 
nivåer. Sjakkskolen tar sikte på å vekke sjakkinteressen hos 
deltakerne, formidle sjakkunnskaper på alle nivå, samt skape et 
hyggelig stemning.  
  

Opplegget 
Sjakkskolen byr på litt forskjellig. Vi ønsker å tilpasse behovet og 
interessen for alle deltakerne! Vi tilbyr på to typer programmer, 
heldags- og halvdagsprogram. Er du helt fersk eller går i 2. og 3. trinn, 
anbefaler vi halvdagsprogrammet. Er du litt mer erfaren, har spilt 
sjakk en stund, eller vil rett og slett jobbe mer med sjakk, vil vi 
anbefale deg heldagsprogrammet.  Deltakerne i begge programmene 
blir gruppert etter nivå og behov.  
 

Jentegrupper: Hvis det blir nok påmeldte jenter, vil vi prøve med litt 
ekstra oppmerksomhet rundt jentene med en del egne 
sjakkaktiviteter sammen med en dyktig kvinnesjakkspiller. 
 

Trenere (se neste side) 

Vi har samlet flere svært dyktige sjakktrenere med lang fartstid 
innenfor sjakkundervisning til barn (se neste side). To av trenerne er 
stormestere i sjakk,  med den høyeste tittelen i sjakk. De er også FIDE 
trenere, trenere godkjent av verdens sjakkforbundet.  
 

Antall deltakere 
For å kunne tilby en sjakkskole med fokus på barna og individuell 
oppfølgning er antall deltakere begrenset til 35-40 stk. Så meld på så 
snart som mulig! (trondelagsjakk@gmail.com) 

Program 
Mandag til torsdag er fokus på sjakkundervisning. Fredag blir det en stor 
turnering hvor alle deltakerne i sjakkskolen blir med og spiller i hver sin 
aldersklasse. For de som ikke har spilt så mye, er det mulighet til å stille 
opp i begynnerklassen.  I hovedtrekk ser dagene slik ut: 

Heldagsprogrammet 
08:30-0900  ankomst 
09:00-11:00 Sjakkundervisning 
11:00-12:00 Pause/aktivitet 
12:00-14:00 Sjakkundervisning 
14:00-14:30 Pause 
14:30-16:00 Sjakkspilling 

½ dagsprogrammet 
Formiddagsgruppen: 
08:30-0900  ankomst 
09:00-10:00 Sjakkundervisning 
10:00-10:30 Pause/aktivitet 
10:30-11:30 Sjakkundervisning 
11:30-12:30      Pause + spilling 

½ dagsprogrammet 
Ettermiddagsgruppen:  
12:00-12:30  ankomst 
12:30-13:30 Sjakkundervisning 
13:30-14:00 Pause/aktivitet 
14:00-15:00 Sjakkundervisning 
15:00-16:00      Pause + spilling 

Fredag: Turneringsdag 
(Sverresborg ungdomsskole) 
08:30-09:00  Registrering 
09:00-16:00 7 runder spilling 
16:00 - Avslutning / 
 premiering 
 

Sjakkskolen er åpen for deltakelse 
fra Trondheim, Trøndelag og ellers 

hele landet. 
  

50% deltakelse fra Byåsen-
området blir prioritert 

Påmelding / info: Ta kontakt med sjakkretsen: trondelagsjakk@gmail.com   

eller ring til mob: 936 51 639,  eller se  trondelagsjakk.blogspot.com  

Kostnad (for hele uken) 

½ dagsprogram (1 uke):     kr. 750,- 
Heldagsprogram (1 uke):   kr. 1350,- 
Det vil være 50% rabatt for søsken. 
Deltakeravgiften i fredagens 
sjakkturnering er inkludert  i 
sjakkskolekostnaden.  
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Stormester (GM) 

Mihajlo Stojanovic 

  

Misja fra Serbia og bosatt i 

Sveits, er en aktiv sjakkspiller og 

sjakktrener. Hans engasjement i 

Trøndelag er gjennom Elitelaget 

for Trondheim, trener for flere 

barn i byen, hvor den ene ble 

Norgesmester i U9 år. Misja er 

trener i barnesjakklubben 

Elefantene og bidrar til 

prosjektet sjakk-i-skolen i 

Trøndelag. Misja besøker 

Trondheim jevnlig hvor han 

holder kurs og trening for barn 

og voksne på forskjellige nivå. 

Misja er rangert som nummer 3 i 

Norge på FIDE ratingliste og kan 

blant annet vise til sine 

erfaringer som FIDE trener, 

landslagtrener for kvinnelaget i 

Sveits,  landslagtrener for det 

japanske (herre og kvinne) OL-

laget, landslagtrener for det 

Serbiske herrelaget og flere 

sjakkelever som er tittelholdere 

idag.  

Stormester (GM) 

Aleksander Goloshchapov 

  

Aleksander fra Ukrania har lang 

fartstid som topptrener og aktiv 

sjakkspiller. Hans størst 

treningsmeritt er blant annet 

som trener for Negi Parimarjan 

fra India, verdens nest yngste 

stormester noen gang (Magnus 

Carlsen er nummer 3 på lista) i 

perioden Negi jobbet for å bli 

stormester. Han er også trener 

for GM Sethuraman som ble 

verdensmester i U16 i 2009, IM 

Khoshla som ble Asia mester U14 

i 2009 og IM Vaibhav. Begge 

sistnevnte er blant verdens 

yngste IM’er. Aleksander har 

også jobbet med Judith Polgar i 3 

år fra 2001 og har fungert som 

sekundant for Mikhail Gurevich i 

hans kandidat kamp mot Peter 

Leko i 2007. Aleksander spiller 

også i den tyske bundesliga i 

samme lag som Vassily Ivanchuk. 

Internasjonal mester (IM) 

Axel Smith 

  

Axel er opprinnelig fra Sverige 

men er nå bosatt i Kristiansund 

siden våren 2011 hvor han er 

både aktiv sjakkspiller og 

sjakktrener på heltid. Axel er 

Svensk juniormester i 2006 og 

toppet landsturneringen i Norge i 

2011, uten mulighet til å vinne 

kongepokalen da man må være 

bosatt i Norge minst ett år i 

forveien. Axel holder Norges og 

Sveriges rekord på blindsimultan 

på 15 personer (sjakk med bind 

for øyne mens flere spiller mot). 

Axel spiller for Kristiansund i 

Eliteserien i sjakk som for tiden 

leder i tabellen. Sammen med 

Kristiansund, vant de NM for 

lokallag og vil representere Norge 

i VM for klubblag i Israel i 2012.  

Axel jobber med mange barn og 

ungdommer i Kristiansund og er 

et viktig ledd i sjakkutviklingen i 

byen.  

  

Ole Jakob Hegelund 

  

Ole Jakob som går siste året på 

realfag ved Byåsen v.g. skole, 

bor i Byneset og er en aktiv 

sjakkspiller som har deltatt på 

mange turneringer gjennom 

flere år. Han har vært 

kretsmester i U26 to ganger i 

Trøndelag, i hhv 2008 og 2010.  

 

Ole Jakob har bemerket seg som 

sjakktrener hos Midt-Norges 

store sjakklubber Trondheim 

sjakkforening ungdom og 

Byåsen sjakklubb. Før det har 

han også vært trener på Kattem 

og Byneset.  

 

Ole Jakob synes sjakk er et 

fascinerende spill med utallige 

muligheter og kombinasjoner. 

Han har filosofien om å spille 

når man vil, bestemme selv hvor 

mye man vil spille og ha det gøy 

når man spiller!  

Kvinne FIDE mester (WFM) 

Ellinor Frisk 

  

Ellinor som også er opprinnelig 

fra Sverige, flyttet til 

Kristiansund i sommer 2011.   

 

Ellinor debuterte i det svenske 

kvinnelandslaget ved EM for lag 

i 2005 og spilte også i OL for 

Sverige i 2010. Hun er rangert 

som nummer 2 i Sverige blant 

kvinner  og vant gull i svensk 

mesterskap for jenter i 2005. 

 

Ellinor har lærerutdanning i 

fransk og matematikk.  

 

Som Axel, spiller også Ellinor for 

Kristiansund i Eliteserien. Men i 

tillegg til å være aktiv 

sjakkspiller, har hun også lang 

fartstid som sjakktrener noe 

som hun begynte med allerede i 

begynnelsen av 2000.  

Trenere i sjakkskolen 


