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Oslo, 25. januar 2019 

NORGES SJAKKFORBUND LANSERER SØKEPROSESS FOR Å FÅ 
SJAKK-VM 2020 TIL NORGE  
 

 

Norge har hatt verdensmesteren i sjakk siden Magnus Carlsen vant tittelen fra Indias 
Viswanathan Anand i Chennai, India i 2013. Siden har Carlsen forsvart tittelen tre ganger – 
sist i London i 2018 mot USAs Fabiano Caruana. 
 
Nå er det altså klart at det blir minst en VM-match til med en nordmann på den ene siden av 
brettet. Norges Sjakkforbund ønsker at denne 5. matchen i Carlsens verdensmesterperiode 
finner sted i Norge. 
 
Alle interesserte miljøer – det være seg kommuner, fylkeskommuner, 
selskaper/organisasjoner, enkeltpersoner eller andre grupperinger – oppfordres til å ta 
kontakt med NSF og melde sin interesse for et samarbeid om et slikt prosjekt. Fristen for 
dette settes til 25.02.19, om én måned. Når man noen uker senere står igjen med en endelig 
samarbeidspartner, vil myndigheter, næringsliv og aktuelle organisasjoner også inviteres til å 
bidra med finansiering og andre elementer, for å sikre et konkurransedyktig bud. 
 
Våren 2017 gjennomførte NSF en tilsvarende prosess frem mot VM 2018 med diskusjoner 
med Verdenssjakkforbundet FIDE og Agon/World Chess – et selskap som på det tidspunktet 
hadde blitt tildelt rettighetene til VM-matchene fra FIDE. Denne prosessen kom ikke helt i 
mål. En viktig årsak til dette var at FIDE/Agon ikke gjennomførte en ordinær åpen 
søkeprosess, noe aktuelle norske miljøer krever som en del av arbeidet for såkalt «Good 
Governance in Sport». 
 
Det meldes nå at FIDE og Agon har endret sin avtale til at det er FIDE selv som vil finne 
arrangør til neste VM-match, og at det vil bli lansert en åpen søkeprosess for dette. Selv om 
dette ikke er endelig bekreftet, anser NSF dette som veldig lovende signaler, og øker 
sjansene for å få VM i 2020 til Norge.  
 
NSFs president Morten L Madsen sier i en kommentar:  

- VM-matchen i sjakk er helt der opp blant de største idrettsbegivenhetene. Det ville 

vært fantastisk om Norge fikk til å arrangere Magnus Carlsens 5. match på 

hjemmebane. Da skal vi skape folkefest, og vise alle hvor flott og spennende 

sjakkspillet er. 
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