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Norge er i en særstilling når det kommer til 
sjakkinteresse. Minst 1 av 10 spiller sjakk på 
mobilen, nettbrett, eller i biblioteker, på caféer og 
i sjakklubber jevnlig. Sannsynligvis er tallet mye 
høyere etter de siste års Magnus-boom. 

25 % av norske sjakkspillere holder til i Oslo1, legger 
man til områdene i intercity-triangelet, dekker 
dette rundt halvparten av norsk sjakk. Oslo er det 
naturlige befolknings- og sjakksenteret i Norge. 
Dette gjør at Oslo kan skape tidenes sjakk-VM. 
Med fokus på folkeliv og åpenhet, vil Oslo gå foran 
og vise hvordan et sjakk-VM kan være en enorm 
folkefest i november. 

Med en femte seier i sjakk-VM vil Magnus Carlsen 
bli en av tidenes største sjakkspillere. Og muligens 
også en av tidenes største idrettsutøvere i Norge, i en 
verdensidrett som flere hundre millioner spiller på 
jevnlig basis. Dette bør skje på hjemmebane i Norge, 
i Oslo.

1  http://www.sjakk.no/nsf/organisasjon/medlemstall/
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Hvor stort er  
sjakk i Norge?

Man har i lang tid snakket om Magnus-ef-
fekten i sjakknorge. Medlemstallene i Norges 
Sjakkforbund lå jevnt rundt 2500 medlem-
mer fram til VM-matchen i Chennai i 2013, 
da Magnus for første gang ble verdensmester. 
Etter dette økte medlemstallene til Norges 
Sjakkforbund hvert år. 

Men selv om medlemstallet til NSF har økt 
fra 2500 i 2013 til 4000 i år, er det andre 
steder hvor Magnus-effekten er større: på nett 
og i folks lommer. 

Internasjonalt har verdenssjakkforbundet 
ofte brukt tallet 1 av 10 spiller sjakk, og nevnt 
600 millioner mennesker. Tallet har møtt 
mye motbør i sosiale medier, men i Norge er 
det sannsynligvis for lavt:

Den største nettsiden for sjakk, chess.com, 
opplever en enorm interesse fra nordmenn:
• Totalt har de nesten 400.000 bruker- 

kontoer registrert i Norge
• Under sjakk-VM får nettsiden nesten 

1000 ny registreringer fra Norge. Hver 
dag!

Øvrige sjakknettsteder som lichess.org, 
chess24.com, playchess.com opplever samme 
medlemsvekst. I tillegg kommer de som 
spiller kun mot mobilen, mot PlayMagnus 
eller mot Stockfish (begge norskutviklede 
programmer!), eller andre sjakksider og mo-
bilapper. 

Sjakk i Norge og Oslo

Norsk sjakk i tall
• 200 klubber
• 500 skoler, 750 lærere
• 8000 medlemmer
• 11 Norgesmesterskap årlig
• 150 nasjonale turneringer årlig
• Tusenvis av lokale turneringer
• Seriespill med eliteserie og regionale serier
• Juniorverdensmester
• Verdensmester
• Den nye folkehobbyen og den nye TV-sporten
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Sjakk på TV

Hver nordmann ser fire timer sjakk på NRK når 
det er sjakk-VM1.

Det er ikke tvil om at NRK har vært sterkt delak-
tig i at sjakk har blitt en folkesport. Med daglige 
maratonsendinger og et folkelig panel, forstår alle 
sjakk, og alle følger sjakk:

1 Tall fra 2016-vm i New York. Kilde: NRK 

2016:
• Under Sjakk-VM i november var til sam-

men nesten tre millioner innom en eller 
flere av sendingene.

• Det mest sette partiet var omspillet mellom 
Carlsen og Karjakin på NRK1, hvor det i 
snitt var 766 000 seere gjennom hele den 
fem timer lange sendingen.

• 40 % av seerne til NRK sjakk er kvinner 
(mot normalt 15-20 % i sportssendinger)

2018:
• I snitt 289.000 som fulgte hvert minutt av 

alle sendingene

• 38 % av seerne til NRK-sjakk var kvinner

• 69 % av befolkningen så litt på sjakk

• Under omspillet hadde NRK en marked-
sandel på 64 %

• Sjakk på NRK2 hadde faktisk høyere seer-
tall enn Dagsrevyen når de gikk samtidig 
(26/11)

• Sjakksendingen engasjerer generelt sett 
kvinner og de yngre mye mer enn generelle 
sportssendinger. 
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Sjakk, skole 
og inkludering
Spesielt for barn og unge har sjakken mange 
positive bieffekter1:

• Barn som spiller sjakk utvikler kreativiteten
• De lærer seg konsentrasjon, og bedrer både 

konsentrasjons- og hukommelsesevnen
• Barn lærer seg logisk og kritisk tekning
• Sjakk utvikler matematikk-, lese- og 

språkferdigheter
• Visualiseringsevnen blir videreutviklet
• Kunnskap innen problemløsing

I tillegg er sjakk en av få idretter som ikke 
diskriminerer. I sjakk spiller ikke alder, kjønn, 
religion, sykdom eller funksjonshemming noen 
rolle. Bare gode og dårlige trekk.

Dermed er sjakk et flott tiltak for integrering. 
Man møtes over den felles interessen sjakk, 
noe som i Oslo har ført til mange sjakk-
kvelder på biblioteker i bydelene. Dette er noe 
Oslo2020 også vil fokusere på blant annet via 
biblioteksmesterskap, skoleturneringer m.m. (se 
avsnittet om sideturneringer og bypreging).

Sjakk i skolen
Grunnleggende ferdigheter er integrerte i alle 
skolefagenes kompetansemål der de bidrar til 
og er en del av fagkompetansen. Læreplanverket 
har definert 5 grunnleggende ferdigheter som 
skal være integrert i alle fag. De 5 grunnleggende 
ferdighetene er:

• Muntlige ferdigheter
• Skriftlige ferdigheter
• Lese
• Regne
• Digitale ferdigheter.

Sjakk bidrar til å styrke alle de fem 
grunnleggende ferdighetene som beskrivese 
i læereplanverket for kunnskapsløftet i 
grunnskolen. 2

1 Kilde: SkoleSjakken, et prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund
2 Kilde SkoleSjakken. Artikkel kan ettersendes.

Sjakk i Oslo
25 % av norske sjakkspillere holder til i Oslo, 
legger man til områdene i intercity-triangelet, 
dekker dette rundt halvparten av norsk 
sjakk. Oslo er det naturlige befolknings- og 
sjakksenteret i Norge. 

Barnesjakken i Oslo er støttet av Oslo kommune, 
men driftes for det meste av frivillige. 43 % 
av medlemmene i Ungdommens Sjakkforund 
(barnesjakkforbundet) er i Oslo sjakkrets. 
Legger man til region Viken er det 55 % av alle 
medlemmer i norsk barnesjakk!3 

Det frivillige i sjakk-oslo drifter klubber for 
voksne og barn, og stiller opp på biblioteker, 
eldresentre, skoler, AKS-er og fritidsklubber. 
Med et sjakk-VM i Oslo kan vi rette fokus mot 
frivilligheten som drifter norsk sjakk.

Det er 12 barnesjakklubber i Oslo med nær 
2000 medlemmer og 15 sjakklubber med 750 
medlemmer. Og sjakk-VM vil være for alle disse. 
Men ikke minst for de titalls tusen osloborgerne 
som spiller sjakk på mobilen daglig, for de 
hundretusener som synes sjakk er gøy å følge 
med på på TV. 

Nå vil de få muligheten til å følge en av verdens 
største sporter, en av verdens mest inkluderende 
aktiviteter, i hjemkommunen. Sentralt i Oslo. 

3 http://www.sjakk.no/usf/organisasjon/medlemstall/
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Sjakk i et internasjonalt 
perspektiv
Verdens øyne vil være rett for Oslo. Det er 
mange som vil reise til Oslo for å se denne 
matchen, i tillegg vil en enorm masse følge med 
på nett.

Estimater i forrige runde med sjakk-VM tilsa 
700-1000 tilreisende pressefolk. 

Sjakk-VM vies enorm interesse verden rundt, og 
vil i seg selv gjøre Oslo interessant som en des-
tinasjon. Under VM-matchen er det flere tusen 
avisartikler kun i norske medier, og VM dekkes 
av ledende nyhetshus verden over.

I samarbeid med VisitOslo vil vi gjøre om Oslo 
til en smart destinasjon, og det er åpentbart 
at Sjakk-VM vil påvirke byens internasjonale 
synlighet. Både som turistdestinasjon, men ikke 
minst innenfor teknologi og innovasjon som et 
sjakk-VM i Oslo vil kunne legge til rette for. 

Magnus Carlsen og sjakk 
– positive forbilder for 
ungdommer

Nå er det faktisk kult å være glup!  
Det er OK å være annerledes.

Magnus Carlsen gikk utenfor allfarvei og var 
aldri normal. Det merker man seg, og slike 
forbilder trenger vi for den yngre generasjonen. 
At det er greit å gjøre ting annerledes og være 
annerledes. 

Magnus Carlsen har vært nr 1 på verden-
srankingen, han har vært modell for et kles-
merke og slått Bill Gates sjakk matt på 9 trekk. 
Carlsen har blitt kåret til en av verdens 100 mest 
innflytelsesrike personer og fått ta avspark på 
Santiago Bernabeu, Real Madrids hjemmebane. 
Han har fått Folkets Idrettspris fem ganger, Til 
sammenlikning har kvinnelandslaget i håndball 
og “Drillos” kun fått utmerkelsen to ganger! 

Et bedre forbilde kan knapt tenkes, og hjem-
kommunen hans kan hedre han med en VM-
match på hjemmebane. 
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Sjakk-VM 2020
VM i sjakk arrangeres annethvert år. Magnus 
Carlsen vant VM-matchen i 2018 i London, og 
der derfor allerede klar for VM-matchen i 2020. 

Hva er sjakk-VM?
Sjakk-VM er et av arrangementene i idretten 
med lengst historie. Det første VM i sjakk ble 
arrangert i 1886 og VMs 133 år lange historie, er 
det kun 16 verdensmestre i sjakk.

At Norge har en av 16 verdensmestre i en idrett 
som drives av hundrevis av millioner verden 
over er like usannsynlig som antallet forskjel-
lige sjakkpartier som kan spilles (som er flere en 
antallet atomer i det observerbare universet). 

VM-kampen i sjakk er et ikonisk arrangement, 
samtidig som det gir en enorm rekkevidde, men 
ligger kostnadsmessig ganske lavt sammenliknet 
med andre mesterskap som varer i tre uker. 

VM 2020
Selv om selve sjakk-VM kun består av en kamp 
mellom to personer, er hele VM-syklusen en 
lang rekke kvalifiseringsrunder, før det altså avs-
luttes med en kamp mellom to spillere i novem-
ber 2020. 

Magnus Carlsen er allerede kvalifisert til VM-
kampen i 2020. Dermed vet vi at han vil forsvare 
tittelen på hjemmebane, dersom Oslo blir verts-
by. Den øvrige kvalifiseringen består av regionale 
kvalifiseringer, som f.eks. Nordisk mesterskap, 
EM osv, som til sist munner ut i en kandidat-
turnering. En turnering med 8 personer, hvor 
vinneren – også kalt «utfordreren» får møte 
regjerende verdensmester i en VM-finalen. 

VM-finalen er utrolig mye mer enn det at regjer-
ende verdensmester Magnus Carlsen møter en 
utfordrer over 12 partier i november:

• Det er et enormt mediesirkus med opp mot 
700-1000 pressemedarbeidere som vil lage 
saker fra og om Oslo i hele november

• Sjakk-VM handler om å skape engasjement 
i befolkningen, som vi blant annet så i Oslo 
under ski-VM i 2011, og å skape varige ef-
fekter i bybildet. 

• Sjakk-VM handler ikke minst om barn og 
unge, deres spilleglede og sjakk som en bar-
rierebryter.

Visjoner
Vi ønsker å skape en folkefest i november, som 
Ski-VM var i 2011. Bildene av Johaugs marsj 
opp tremila i Holmenkollen skal sidestilles med 
Magnus Carlsen triumfmarsj i Oslo 2020. 

Oslo2020 skal engasjere bredt i befolkningen. 
Som nevnt tidligere, har sjakk en enormt positiv 
effekt for barn som spiller sjakk, i tillegg engas-
jerer sjakk en yngre del av befolkningen enn 
normale sportssendinger. I forkant av, under og 
etter arrangementet har vi som mål å treffe barn 
og unge, samt vise hvor godt sjakk fungerer som 
inkluderingsverktøy. Sjakk diskriminerer ikke, 
og man trenger ikke snakke samme språk for å 
spille sjakk. 

Det er kun fantasien som setter grenser for 
hvilke aktiviteter vi kan trekke i gang før, under 
og etter VM, under sjakk-VM-paraplyen. Det er 
likevel to ting som er klart: 

• Vi ønsker at sjakk-VM skal prege Oslo, men 
vi ønsker også at Oslo skal prege sjakkver-
den. Derfor lanserer vi idéen om Oslo som 
verdens sjakkhovedstad. 

• Vel så viktig som et godt arrangement, er hva 
arrangementet etterlater seg i bybildet. Her 
ønsker vi å legge vekt på frivilligheten og bib-
liotekene, og la spilleutstyret som blir brukt 
i de offisielle matchene tilfalle bibliotekene i 
Oslo, samt klubber i Oslo. 

Likevel lager vi en liste under det neste punk-
tet, over konkrete arrangementer vi ønsker skal 
bidra til at Oslo preges av sjakk før og under 
VM. 
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Side-arrangementer  
og bypreging
I tillegg til å være en kamp om VM-tittelen 
mellom Magnus Carlsen og en utfordrer, er det 
som skaper VM-festen alt rundt. Det som leder 
opp til VM, foregår under VM og etter. Dette er 
eksempler på arrangementer knyttet til VM som 
vi ser for oss vil gå under VM-paraplyen:

• NM for klubblag 
Vi ønsker å arrangere NM for klubblag i 2020 
på samme spillested som sjakk-VM i okto-
ber, for å engasjere hele sjakknorge, og vil, 
hvis vi blir NSFs valg, søke om å arrangere 
dette. 

• NM for barn og unge 
På samme måte som med NM for klubblag, 
ønsker vi også å arrangere NM for barn og 
unge, som er den største massemønstringen 
av sjakkspillende barn i dag, med opp mot 
400 deltakere. 

• Skoleklasser på besøk på dagtid 
Som oppladning til sjakk-VM i Oslo, ønsker 
vi å invitere alle skoler og skoleklasser i Oslo 
til spillestedet for sjakk-VM, for kurs, turner-
inger og eventer. 

• Biblioteksmesterskap 
Også som en oppladning, og for å under-
bygge frivilligheten i sjakk, og sjakk som 
møteplass, ønsker vi å arrangere biblioteks-
mesterskap rundt om på de 23 filialene i 
Oslo, som kulminerer i en finale under sjakk-
VM

• Samarbeide med kulturinstitutsjoner  
Kunst og sjakk er nært knyttet, og vi vil 
gjerne sette opp f.eks. Chess-musikalen og 
utstillinger med kunst. 

• Oslo utfordrer verden 
For å sette Oslo på kartet, ønsker vi å ut-
fordre store byer til sjakk-matcher, ledet av 
våre lokale mestre, som kan skape engasje-
ment i byen, som f.eks. Magnus Carlsen, 
Torstein Bae, Atle Grønn. Én gang i måneden 
utfordrer Oslo en ny storby, New York, St. 
Louis, Moskva, London, Amsterdam. 

• Best i by’n 
Det er også naturlig å gjennomføre bydels-
matcher i samme konsept som «Oslo ut-
fordrer verden». Dette tenker vi også gjen-
nomført på bibliotekene i bydelene.

• Åpnings- og avslutningsseremoni 
Vi vil legge til rette for minneverdige åpn-
ings- og avslutningsseremonier, i samarbeid 
med Operaen, NRK og/eller KORK, vil dette 
kunne bli et kunstnerisk program på høyt 
internasjonalt nivå.

• Generell Bypreging
• Bannere opp Karl Johans gate
• Busser og trikker dekoreres
• På Jernbanetorget og Oslo S ønsker vi at 

de som ankommer med en gang skal se at 
Oslo er sjakkhovedstaden i 2020

• Studio til både NRK og VGTV må være 
på spillestedet, åpent for tilskuere og 
gratis.

• Samarbeid med bymiljøetaten om brett 
og brikker i bymiljøet

• Barneturneringer rundt om i Oslo
• Attraktive sideturneringer som vil lokke 

publikum til å reise til Oslo
• Storskjerm i Prindsen Hage med 

barneaktiviteter
• Cafesjakk hver fredag og lørdag i novem-

ber i sentralt bygg i Oslo sentrum
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Spillestedet
Spillelokalet har i utgangspunktet en rekke tekniske krav til seg, i 
tillegg til at det skal være et lokale tilpasset et parti sjakk mellom to 
personer. Se skisse over spillelokalet under. 

Vi ser for oss et spillested i samarbeid med kommunen – eller i 
samarbeid med en samarbeidspartner. 

Deichmann hovedbibliotek
Øverst på ønskelista er gamle Deichmann hovedbibliotek. Dette er 
et stort nok lokale, med majestetisk arkitektur, som samtidig står 
tomt/delvis tomt fra 2020. Det er sentralt, og innenfor 10 minutters 
gange fra Jernbanetorget, hvilket gjør det perfekt for tilreisende. 

Ved å overta Deichmann sommeren 2020, og lage det som et sj-
akksentrum høsten 2020, vil vi

• Skape et unik sjakksentrum og sjakkhus for barn og unge hele 
høsten 2020, som kulminerer i VM-kampen november 2020. 

• Øke markedsverdien på bygget for Oslo kommune gjennom 
daglige sendinger på NRK i beste sendetid, samt å vise mu-
ligheten til Deichmann som et flerbruksbygg

• Utsette salget av bygget et halvt år, så kommunen har bedre tid 
til å jobbe fram en god avtale

Nye Deichmann
For å rette fokus mot Bjørvika og arbeidet som er lagt ned i den 
bydelen vil også nye Deichmann være et spektakulært spillested.

Spillested i dette området vil rette fokus mot de flotte kultur-
byggene som har kommet og kommer i den bydelen. Dette vil legge 
til rette for et kompakt verdensmesterskap, samtidig som byggene 
knapt setter grenser for hvilke aktiviteter man kan legge i tilknyt-
ning til verdensmesterskapet. 

Øvrige muligheter
Det er en rekke mulige spillesteder i Oslo, og vi har kun nevnt de 
to vi i utgangspunktet har jobbet mot. Det er først i søknaden til 
FIDE, primo mai, at spillested må være avklart, og vi går gjerne i 
dialog med kommunen for å finne det best egnede spillestedet ut 
fra kommunen og arrangementets forutsetninger (se neste side for 
skisse over områder i spillestedet).
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Skisse over spillestedet

Område for publikums- 
aktivering, oppholdsorom

Butikk,  
souvenir- 

shop

Gardero-
beområde

VIP- og  
sponsor- 
område

Presserom

Barnerom og barnesjakk

Kafeteria/restau-
rant

Arrangørom-
råde: 

Oppholdsrom 
for dommere, arrangører  

og frivillige

Sekretariat

Lager

Catering

NRK, VGTV 
Studio,  

teknikk mm
Spillesal

Oppholdsrom Catering Toaletter

Internasjonal  
sending

Mixed Zone
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Forutsetninger
For at Norge skal få mesterskapet er det noen 
forutsetninger som må møtes. I dette avsnittet 
legger vi fram noen forutsetninger og føringer 
for mesterskapet. 

Åpenhet
Norges Sjakkforbunds søknad om støtte til 
sjakk-VM 2018 i Oslo ble avslått av både Oslo 
kommune og Kulturdepartementet, mye på 
grunn av manglende åpenhet i sporten. Det var 
lukkede budprosesser, ikke åpenhet rundt regn-
skap og budsjetter, og mulighet for mye grums. 

Høsten 2018 ble en ny president valgt i det 
internasjonale sjakkforbundet, og det er allerede 
skjedd mye i organisasjonen, et par måneder et-
ter valget. Først og fremst er det private firmaet 
AGON, som har rettighetene til sjakk-VM på vei 
ut 1. Dermed er det igjen verdenssjakkforbundet 
som bestemmer omkring sjakk-VM, og de har 
annonsert at de vil følge retningslinjer for god 
organisasjonsdrift, noe som betyr åpenhet om-
kring søknadene og prosessene rundt. 

Det betyr igjen at prosessen rundt søknaden 
vil følge prinsippene for «Good Governance in 
sports»2  og at vi kan få støtte av både kommune 
og stat. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=e1U7T63WOzY
2 https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/nordic-ministers-for-sport-urge-
good-governance-in-international-sports-federations/id2475879/

FIDEs regelverk
I verdenssjakkforbundet (FIDE) sine regelverk 
ligger alle premisser for et mesterskap. Det angir 
også hva en søknad til FIDE skal inneholde. 

Søknaden forventes å ha søknadsfrist 31. mai 
2019. 

Hovedlinjene i regelverket er følgende: 
• Spilleprogram over 21 dager med åpningsser-

emoni, avslutningsseremoni og 7 hviledager. 
Tentativ foreslår vi 6. til 26. november 2020 
siden dette sikrer start av sjakk-VM i en helg. 
Da kan man legge mange aktiviteter for barn 
og unge rundt åpningen. 

• Vi vil også foreslå at rundene starter kl 16:00 
hver dag (normalt kl 15:00). Dette vil gjøre 
det enklere for alle, både Oslo-borgere og 
tilreisende, å få med seg arrangementet. 

• Retningslinjer for premiefond (minimum 
1 million euro, ca 10 millioner NOK) og at 
arrangør må dekke ev. skatt av dette (22 % av 
premien til Magnus Carlsen, kapitalinntek-
ter). 

• Retningslinjer for avgifter til FIDE (30 % av 
premiefondets størrelse)

• Søknaden til FIDE må angi spillested og 
tekniske krav knyttet til dette, tillegg må 
søknaden angi vilkår for presse, sendinger, 
besøkende, sponsortiltak og sidearrange-
menter.
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Økonomi og premiepenger
Premiefondet skal være minimum € 1.000.000, 
men FIDE har ønsker om at premiefondet skal 
være større, og for at den norske søknaden skal 
bli vurdert har vi derfor budsjettert med et pre-
miefond på € 1.500.000. Et resultat av et høyere 
premiefond, er at også FIDEs inntekter øker. 
Hovedgrunnen til at premiepotten er ønsket 
høyere, er først og fremst for å øke attraktiviteten 
av sjakk som sport. På 90-tallet var premiepotten 
på samme nivå som nå. FIDE ønsker å gjøre sj-
akk mer salgbart, og mer attraktivt for sponsorer. 
Høyere premiepenger er et ledd i dette.

Premiefondet skal være minimum € 1.000.000, 
men FIDE har ønsker om at premiefondet skal 
være større, og for at den norske søknaden skal 
bli vurdert har vi derfor budsjettert med et pre-
miefond på € 1.500.000. Et resultat av et høyere 

premiefond, er at også FIDEs inntekter øker. 
Hovedgrunnen til at premiepotten er ønsket 
høyere, er først og fremst for å øke attraktiviteten 
av sjakk som sport. På 90-tallet var premiepotten 
på samme nivå som nå. FIDE ønsker å gjøre sj-
akk mer salgbart, og mer attraktivt for sponsorer. 
Høyere premiepenger er et ledd i dette. 

Vi legger opp til et budsjett hvor premiepengene 
i sin helhet skal dekkes av sponsorer, mens støt-
ten fra stat og kommune øremerkes arrange-
mentet, og øvrige tilknyttede arrangementer før, 
under og etter mesterskapet. 

Vi legger opp til et sunt budsjett med fokus på 
inkluderende aktiviteter og sidearrangementer 
for barn og unge, og kutter på unødvendige 
ekstrautgifter. Derfor har vi også budsjettert for 
kun 300.000 for å utvikle søknaden til verdens-
sjakkforbundet (mot 500.000 som ble brukt i 
2016/2017).

Norsk sjakk er tuftet på frivillighet (her fra Verdens Kuleste Dag og med Oslo Sjakkrets Ungdom).  
Vi legger derfor opp til et rimelig budsjett med fokus på inkluderende aktiviteter og sidearrangementer for barn og unge
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Budsjett
Utgifter
Premiefond  
Premiefond i NOK kr 15 000 000 
skatt på premie kr 1 980 000 
FIDE-avgifter kr 4 500 000 
moms på FIDE-avgifter kr 0 
SUM premiefondsrelaterte utgifter kr 21 480 000   

FIDE-krav, overnattinger mm  
Reise-kostnader kr 350 000 
Oppholdskostnader kr 3 135 000 
Diettpenger/lønn til FIDE-representanter kr 325 000 
SUM FIDE-krav kr 3 810 000 

Tekniske installasjoner, bygg  
Mobilblokker, metalldetektor osv kr 100 000 
Tilrettelegging og leie av spillelokalet kr 4 500 000 
Sum teknikk og bygg kr 4 600 000   

Arrangement  
Åpningsseremoni og avslutningsseremoni kr 1 500 000 
Inspeksjoner og div. reise fra FIDE i forkant kr 0 
Leie av spillested kr 4 500 000 
Tilpassing av spillested kr 1 500 000 
Sikkerhet, helse osv kr 500 000 
Side-arrangementer kr 2 500 000 
Sum arrangement kr 8 000 000   

Diverse prosjektutgifter  
Prosjektorganisasjon kr 3 000 000 
Markedsføring kr 500 000 
Media (tilrettelegging for norsk og int. presse) kr 400 000 
Billeie kr 250 000 
Sponsor og VIP-aktivering kr 750 000 
Sum prosjektutgifter kr 4 700 000  

Sum utgifter kr 45 490 000

10 % uvisshetsfond, valutaendringer osv. kr 4 500 000  

Kostnadsramme kr 49 999 000
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Budsjett
Inntekter

Offentlig støtte, 50 % av kostnadsrammen
Støtte fra Oslo kommune kr 15 000 000 
Støtte fra Staten kr 10 000 000 
Sum offentlig støtte kr 25 000 000

   

Billettsalg  
Billettsalg barn kr 1 000 000 
Billettsalg voksne kr 2 000 000 
Deltakeravgift, billetter sidearrangement kr 500 000 
Sum billettsalg kr 3 500 000

   

Sponsorbudsjett  
Hovedsponsor kr 10 000 000 
Hovedsamarbeidspartner 1 kr 3 000 000 
Hovedsamarbeidspartner 1 kr 3 000 000 
Hovedsamarbeidspartner 3 kr 3 000 000 
Småsponsorer kr 2 500 000 
Totalt sponsorbudsjett kr 21 500 000

   

  

Sum inntekter kr 50 000 000  

   

   

 Resultat kr 10 000
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Organisasjonen
Osloinitiativet
Osloinitiativet består av Torbjørn Ringdal 
Hansen, Kristoffer Gressli, Runar Eggesvik, Arnt 
Andersen, Ståle Fremstad og Lars Petter Fosdahl. 

De seks står bak sjakkbaren The Good Knight, 
som åpnet i Badstugata i november 2018. 

Det som gjør denne gruppen unikt egnet 
til å arrangere sjakk-VM er den blandingen 
av kompetanse på sjakk, store eventer, 
publikumsrettete aktivteter og et hjerte for Oslo. 

Ståle Fremstad og Lars Petter Fosdahl
Lars Petter Fosdahl er gründer og festivalsjef 
for musikkfestivalen OverOslo på Grefsenkollen. 
Siden 2011 har festivalen vokst til å bli en av 
Oslos største og kommersielt mest vellykkede 
kulturbegivenheter med 24,000 betalende gjester 
årlig. Dette viser kompetanse i håndtering 
av store publikumsmengder, servering og 
infrastruktur, med vekt på komfort og service. 

Ståle Fremstad er utdannet offiser fra Forsvaret, 
og er nå gründer og daglig leder for Cageball 
Nydalen. I tillegg har Ståle vært arenasjef 
for OverOslo-festivalen gjennom flere år, 
og har høy kompetanse innenfor logistikk 
ved større arrangement, håndtering av store 
publikumsmengder, servering og infrastruktur 
med vekt på komfort og service. 

Torbjørn R. Hansen og Kristoffer Gressli
Torbjørn og Kristoffer er gründerne bak 
Sjakkhuset, som leverer alt innen sjakk: ustyr, 
kurs, undervisning og arrangementer. 

Torbjørn er en av Norges sterkeste sjakkspillere, 
den 11. nordmannen med stormestertittelen 
(GM). Han er en av landets dyktigste sjakk-
pedagoger hvor han blant annet var trener i 
perioden Magnus Carlsen økte mer i rating enn 
noen annen. 

Kristoffer er en av de mest aktive turnerings-
lederne i Norge og internasjonal sjakkdommer 
(FIDE arbiter), og er i tillegg leder i Oslo 
Sjakkrets Ungdom. Han bakgrunn som 
journalist og produsent, bl.a. med ansvar for 
store produksjoner i Den Norske Opera & 
Ballett, Oslo konserthus og Oslo domkirke.

Runar Eggesvik og Arnt Andersen
Arnt og Runar er partnere i Trøbbelskytter. 
Firmaet har mangeårig erfaring innen 
etablering, drift og rådgivning av varierte 
kulturmøtesteder som Kulturhuset i Oslo, 
Cafe Mono, Internasjonalen, TILT, by:Larm, 
Verdensteatret, Oslo Jazzfestival, Sukkerbiten, 
Hva Skjer?, Ringnes, Dubliners, Colonel 
Mustard, Postkontoret på Tøyen, Piknik i parken 
og Øyafestivalen. 

Sammen har Runar og Arnt jobbet med store 
og små aktører innenfor både offentlig og 
privat sektor, med alt fra prosessledelse for 
bedrifter, festival for Mathallen Oslo, temporær 
kulturdrift på Sukkerbiten og Prindsen hage, 
og opprettelsen av flerfoldige bærekraftige 
møteplasser og serveringssteder i Oslo

Faksimile fra New York Times 21. november 2018.  
De var på besøk på The Good Knight i Oslo
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Oslo 2020 AS
 
Dersom Oslo får sjakk-VM, blir det i samarbeid med  
Norges Sjakkforbund stiftet et AS, som vil gjennomføre arrangementet:
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Prosessen videre
Per dags dato vet vi at følgende miljøer har utvist interesse: Stavanger (via Norway Chess), Kragerø 
(via kommunen og Kragerø SKU), Bærum (via kommunen og teamet bak FischerRandom), samt 
Oslo (via vårt initiativ). 

15. mars 2019 avgir interessentene sine bud i samarbeid med kommunen

April 2019 NSF avgjør hvilken by som blir Norges søkerby 
 NSF møter regjeringen sammen med søkerbyen

25. mai 2019 Søknad leveres til FIDE, gitt deres fremdriftsplan 
 Spillested i Oslo må være avklart

Juni 2019 Besøk fra FIDE, inspeksjon av lokaliteter

August 2019 Oslo blir valgt, prosjektorganisasjonen settes, AS stiftes

November 2019 FischerRandom-VM i Bærum 
 Lansering av Oslo – verdens sjakkhovedstad 2020

August 2020 Overtakelse av Deichman hovedbibliotek

September 2020 Arrangering av Norgesmesterskap for klubblag

Oktober 2020 Arrangere Norgesmesterskapet for barn og unge

November 2020 VM-matchen spilles i Oslo

Søknad
Oslo-initiativet søker med dette om 11 millioner kroner i støtte til VM-matchen i 2020, fordelt slik:

• Kr 300.000 til ferdigutvikling av søknad til verdenssjakkforbundet (FIDE),  
for perioden fram til 25. mai 2019

• Kr 14.700.000 til arrangementet, dersom Norge får sjakk-VM,  
for perioden 1. august 2019 til 31. desember 2020.

Totalt kr 15.000.000

Søknaden betinger selvsagt at Oslo blir Norges søkerby for sjakk-VM 2020. Dette gjelder ikke 
søknaden om de 300.000 kr til ferdigutvikling av søknad til FIDE.

Vi har også forståelse for kommunens budsjettprosesser, og erkjenner at summen på 14.700.000 kan 
være vanskelig å love på så kort tid, men ønsker en dialog om hvordan disse midlene kan sikres. 

Oslo 02.03.2019

Ståle Fremstad Runar Eggesvik Torbjørn Ringdal Hansen

Lars Petter Fosdahl Arnt Andersen Kristoffer Gressli


