Søknad om Landsturneringa 2020 - «Welcome to Hell»
Hell sjakklubb og TSFU er én av søkerne om opsjon på Landsturninga 2020 som skal behandles på
kongressen søndag 2. juli i år. Sjekk ut video og sett deg inn i hovedlinjene i søknaden:


Tidsrom - 26. juni til 04. juli eller 03. til 11. juli



Arrangør - Hell Sjakklubb og TSFU i samarbeid med flere naboklubber og krets



Hoveddommer - Hans Olav Lahlum



Sted - Scandic Hell med over 1300 m2 spillelokale



Profil - Grønt familiearrangement med lav totalkostnad



Annet
o

Magnus Carlsen i mulig oppvisningsmatch

o

Teknologi og innovasjon

o

Vi ønsker å ha sjakkutsalg under arrangementet - anbud

Det vil være to hovedarrangører som vil samarbeide tett med naboklubber og krets. En
landsturnering på Hell i 2020, vil være første gang arrangementet er i Stjørdal kommune og første
gang i det nye sammenslåtte Trøndelag. Arrangørene har erfaring fra flere Grand Prix turneringer
sammen med Scandic Hell, og i tillegg andre store sjakkarrangement. Med over 1300 m 2 spillelokaler,
er det også store fellesareal og fine rom for analyse, dommere og eventuelt leie for klubber.
Det er viktig å få fram at Scandic Hell ligger i gåavstand (600 meter) fra både togstasjon og
Trondheim Lufthavn Værnes, samt nær E6. Hotellet har gratis parkering. Hotellet har 375 rom i ulike
størrelser. Det ligger et kjøpesenter rett ved siden av hotellet.
Vi ønsker å arrangere en familievennlig Landsturnering. Vi har valgt et svanemerket hotell med grønn
profil. De er kjent for å bruke lokale råvarer, har fylkets beste frokost, god kapasitet i restauranten og
kjøkkenet er kjent for tilrettelegging for spesielle behov. Hotellet har tilbudt gode og fleksible
løsninger for overnatting og bespisning. Halvpensjon med frokost og kveldsmat til kr. 675,- per
person i dobbeltrom, med mulighet for ekstraseng til kr. 295,- for barn. Det er mulig å kun ha
overnatting og frokost, men for de som ønsker fullpensjon, tilbyr vi en innholdsrik middagsbuffet til
kr 225,- for voksen og kr 125,- for barn. De under 3 år bor og spiser gratis!
Det er mulighet for overnatting på camping/hytte i Stjørdalsområdet for de som ønsker det. Vi jobber
også med ulike alternativ for sjakkleir.
Trøndelag har stort kompetansemiljø for teknologi og innovasjon. Det ble under NMU utviklet et
tillegg for automatisk visning av resultatlister for alle klasser. Vi ser for oss å bygge videre på dette og
lage nye løsninger, kanskje i form av en app, for å forenkle registering, varsling, informasjon og andre
innovative løsninger vi til nå har på tegnebrettet, herunder eventuelle muligheter for å gjøre mer ut
av livedekningen av arrangementet.
Trøndelag og Værnesregionen har mye å by på av historie, kultur, natur og aktiviteter. Det er en fin
strand i gåavstand fra hotellet, alternativt benytter man seg av hotellets basseng. Vi ser for oss å
legge til rette for aktiviteter som kan passe på både liten og stor.
Vi har no flere aktive og unge sjakkspillere i Trøndelag enn på lenge og mener at et slikt arrangement
i hjertet av Trøndelag vil bidra til videre rekruttering.
Vi håper å kunne si «Welcome to Hell» i 2020.

