
 

Om EnterCard Chess Qualifier  

 

EnterCard Chess Qualifier er en sjakkturnering med seks deltagere. Formålet med 

turneringen er  å utpeke den 10. spilleren for superturneringen Norway Chess.  

Turneringen spilles i Oslo i perioden 10. til 15. mai, og vil sendes i sin helhet på TV2 

Sportskanalen. Hovedkommentator i studio under sjakksendingene vil være Magnus 

Carlsen. 

 

Om turneringsformat 

Først møtes spillerne alle mot alle i en 5 runders «Berger»-turnering («Round Robin», der 

hver spiller først har 90 minutter på 40 trekk og så 30 minutter på resten av partiet, uten noe 

tilleggstid per trekk underveis. Det betyr mulig tidsnød etter 3 timers samlet spilletid, og så 

igjen etter 4 timer, som er maks varighet per parti. 

Deretter møtes spillerne siste spilledag i en ny 5 runders alle-mot-alle, men nå i hurtigsjakk: 

20 minutter per spiller på hele partiet.  

Det er ingen hviledager. 

 

Om poeng 

Spillerne får 2 poeng for seier og 1 poeng for remis i langsjakken, og 1 poeng for seier og ½ 

poeng for remis i hurtigsjakken.  

Sammenlagtvinneren fra langsjakken og hurtigsjakken får den 10. plassen i Norway Chess 

2015 i juni. Ved poenglikhet spilles stikkamp for å kåre vinneren, først med lynsjakk og til 

slutt med et Armageddon-parti, som kan sammenlignes med fotballens 

straffesparkkonkurranse. 

 

  



Om spillerne i EnterCard Chess Qualifier 

 

Stormester Jon Ludvig 

Hammer Rating 2665  

24 år 

Norge 

 

Norges nest beste spiller etter Magnus Carlsen. 

Hammer klatret nylig til 73. plass på verdensrankingen 

etter sin seier i Fagernes Chess International i påsken 

 

Stormester Simen Agdestein 

Rating 2624  

47 år 

Norge 

 

Lenge Norges beste spiller gjennom tidene, og på sitt 

inne blant de 15-20 beste i verden inntil Magnus Carlsen 

gikk forbi. Kan fortsatt spille jevnt med alle i 

verdenseliten, noe han viste i fjorårets utgave av Norway 

Chess  

 

Internasjonal Mester Aryan Tari 

Rating 2513  

15 år 

Norge 

 

Det store nye håpet i norsk sjakk. Unge Aryan er den 

fremste i en veldig lovende ny generasjon norske 

sjakkspillere, og ser frem til denne muligheten til å prøve 

seg på et meget høyt nivå 

 

Stormester Laurent Fressinet,  

Rating 2712  

34 år 

Frankrike  

 

Sjakkverden ble overrasket da det viste seg at han var 

en av Magnus Carlsens hemmelige sekundanter under 

siste VM-match mot Anand, i samarbeid med bl.a. 

Hammer. Feltets sterkeste spiller ratingmessig (nr 37 i 

verden) 

 

Stormester Curt Hansen 

Rating 2626 

51 år  

Danmark 

 

Gjorde nylig comeback med bl.a. 2.plass i 

Danmarksmesterskapet i påsken. Var tidligere Nordens 

sterkeste spiller og tilhørte verdenseliten 

 

Stormester Nils Grandelius  

Rating 2613  

22 år 

Sverige 

 

Lovende svensk talent, fortsatt på god vei oppover og 

kan vise seg å bli en utfordring for alle i feltet 

 

 

  

 

  



Om EnterCard 

EnterCard er et skandinavisk kredittselskap som skaper smarte betalings- og 

finansieringsløsninger 

EnterCard jobber for å kunne gi kunder og partnere økonomisk fleksibilitet på en ansvarlig 

måte. Dette gir selskapets kunder muligheter til selv å velge når et kjøp skal gjøres og 

finansieringen EnterCard tilbyr sikrer en smidig personlig økonomi. 

- Som selskap er EnterCard avhengig av analytisk kompetanse. For å skape et 

konkurransedyktig næringsliv for framtida, trenger Skandinavia flere unge som stimuleres til 

analytisk mestring. I EnterCard Chess Qualifier vil vi få se analytisk mestring på toppnivå, 

uttaler Freddy Syversen som er konsernsjef i EnterCard Group. 

EnterCard har fra tidligere et langsiktig samarbeid innen samfunnsansvar (CSR) med Norges 

Sjakkforbund. Samarbeidet innebærer blant annet at sjakkforbundet lærer opp EnterCard-

ansatte til å undervise i sjakk som frivillige i skolefritidsordningen på enkelte skoler. 

 

Kontaktpersoner 

Norges Sjakkforbund 

Geir Nesheim, Generalsekretær 

Mobil: 482 22 572 

E-post: geir@sjakk.no 

EnterCard 

Melita Ringvold, Department Manager Corporate Brand and Communications 

Mobil: 951 21 983 

E-post: melita.ringvold@entercard.com 


