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Oslo, 10. september 2020
PRESSEMELDING

NORGES SJAKKFORBUND LANSERER STORSTILT TRENINGSPROGRAM FOR
UNGE SJAKKSPILLERE PÅ VEI MOT SJAKKTOPPEN
I dag åpnes hjemmesiden for Norges Sjakkforbunds storsatsning «Flere mot Sjakktoppen».
Se https://fleremotsjakktoppen.no/
57 unge spillere i alderen 12-23 år får treningstilbud med absolutte verdensstjerner og jevnlig
oppfølging og coaching innenfor rammen av to grupper:
•
•
•

Et utviklingslandslag for alderen 16-23 år, og
Et Team Norway for alderen 12-16 år.
I tillegg startes det opp
Regionale tilbud for de beste lokale spillerne rundt om i landet.

Og for de aller beste lanserer Flere mot Sjakktoppen en «Nordisk Top Talent Group», for de unge
nordiske sjakkspillerne som satser på en profesjonell karriere. Her deltar Norge med to spillere:
stormestrene Aryan Tari (21) og Johan Sebastian Christiansen (22). På første samling for denne
gruppen primo september var stormester Peter Leko, Ungarn trener.
NSF har engasjert svenske Jesper Hall som prosjektleder, og han har hatt noen hektiske måneder frem
mot dagens lansering, med Covid19 som en ekstra utfordring for alle deler av initiativet. Men alt er nå
på plass, og mange av aktivitetene har allerede starte opp, slik som en egn jentesamling i august for de
15 jentene som er med i programmet. Her var Sheila Barth Stanford og svenske Pia Cramling trenere.
Den første fysiske samlingen finner sted 15-17. oktober under Altibox Norway Chess, der
verdensmester Magnus Carlsen og norske Aryan Tari møter andre verdensstjerner. Det blir en fin
anledning for de unge deltakerne til å se sjakk på det absolutte toppnivå på nært hold.
Flere mot Sjakktoppen møter et behov som mange, deriblant verdensmester Magnus Carlsen har pekt
på: at Norges Sjakkforbund skal kunne gi et bedre tilbud til unge spillere som vil satse. Nå er dette
tilbudet her, og forhåpentlig vil resultatene følge.
Flere mot Sjakktoppen støttes økonomisk av Sparebankstiftelsen DNB. Arbeidet med ytterligere
finansiering pågår.
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