
Magnus, Aryan og Johan Sebastian til sjakkfestival i Skien 29.-30.06.2018! 

Siste helgen i juni inviterer Grenland Sjakksenter alle sjakkelskere til en sjakkfest helt utenom det 

vanlige! Lørdag 30. juni kan bli dagen da nettopp du får møte våre to verdensmestere, Magnus 

Carlsen og Aryan Tari, til duell! Lyn-mester, og nyutnevnt årets idrettsnavn i Sandefjord, Johan-

Sebastian Christiansen vil også delta sammen med initiativtakerne Espen og Kjetil Lie. Dermed vil 5 av 

Norges 10 beste spillere være samlet på ett brett denne dagen!   

 

Det hele starter imidlertid kvelden fredag 29. juni med en eksklusiv simultan-konkurranse ca. kl. 2100, 

der du kan kjøpe deg et sete mot vår egen verdensmester Magnus Carlsen for kr. 5.000,-. Det er 

førstemann til mølla og SALGET STARTER NÅ PÅ: https://www.skienfritidspark.no/om-

oss/paameldinger/enkeltstaaende-paamelding-skjema/2018/invitasjon-til-magnus-carlsen-simultan. Det er 

kun 15 plasser tilgjengelig! Minimumskravet er at du kan sjakkreglene. 

I tillegg til opplevelsen ved å møte Magnus til dyst, vil alle deltakerne få signert gave og bilde sammen 

med verdensmesteren. 

 

Grenland Sjakksenters visjon er å gå sammen med eksisterende klubber, skoler og krets for å skape et 

unikt og inkluderende sjakkmiljø for barn og unge i Grenland. Et evt. overskudd fra arrangementet i 

Skien fritidspark vil være en svært velkommen gave til denne sjakksatsingen. 

- Så vidt oss bekjent er dette første gangen det gjennomføres et crowdfunding-arrangement til inntekt 

for en nysatsing innenfor barne- og ungdomssjakken i vår region. Vi har et ønske om å igangsette og 

drive et system med en rød tråd og en helhet som sikrer best mulig forutsetninger for å skape et unikt 

sjakkmiljø i Grenland. Viktigst av alt ser vi for oss at vi skal bidra til å skape det mest trivelige og 

inkluderende sjakkmiljøet i hele Norge! Det er veldig mye bra å spore i de allerede eksisterende 

klubbene, og vi gleder oss til å starte samarbeidet med de dyktige og engasjerte klubblederne. Vi er 

veldig takknemlige for at Johan Sebastian, Aryan og Magnus ønsker å støtte oppunder vår satsing. Vi 

håper så mange som mulig tar turen til Skien denne helgen, sier Espen og Kjetil. 

Jan Helge Østensen representerer arrangørstedet Skien fritidspark. Dette er Norges mest velutviklede 

anlegg for idrett og fritid, og har bl.a. som formål å legge til rette for aktivitet i klubber og foreninger 

lokalt. I noen tilfeller påtar man seg også en mer aktiv rolle med å utvikle et arrangement, særlig for 

nye idretter/aktiviteter. – Vi ser på Grenland Sjakksenter som et spennende prosjekt i vår region, og 

ønsker å være med på denne reisen og samtidig etablere Skien fritidspark som en annerledes arena for 

sjakk der lek og moro er i fokus både på og utenfor brettet, sier Østensen. 

Og mye lek og moro blir det på lørdagen, med morsomme sjakkleker, konkurranser, tips og veiledning 

hele dagen. Kombiner gjerne med et besøk i badeland. Dørene åpner kl. 12:00 og så holder vi på til 

17-tiden. Det blir kvalifisering i ulike øvelser gjennom dagen, og vinnerne får møte Magnus og Aryan 

til dyst på hovedscenen senere på kvelden. Et program er under utarbeidelse – følg med på Grenland 

Sjakksenter sine Facebook-sider for mer informasjon etter hvert! 

 

https://www.skienfritidspark.no/om-oss/paameldinger/enkeltstaaende-paamelding-skjema/2018/invitasjon-til-magnus-carlsen-simultan
https://www.skienfritidspark.no/om-oss/paameldinger/enkeltstaaende-paamelding-skjema/2018/invitasjon-til-magnus-carlsen-simultan


Grenland Sjakksenter ønsker også å rette en takk til våre samarbeidspartnere Skien kommune, 

Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune, som med sin økonomiske støtte gjør både dette 

arrangementet og vår generelle satsing mulig. 

 

Med hilsen, for Grenland Sjakksenter, Espen og Kjetil Lie  

 

 

 


