HELL CHESS FESTIVAL 2019
3.-11. august 2019
Landsdelens første internasjonale sjakkturnering etter Jarleslaget i 1997
Bredde, kultur og toppsjakk i samme arrangement

GM Johan-Sebastian Christiansen er høyest rangert av de norske spillerne til nå. Blant de øvrige
topprangerte spillerne finner vi tidligere russisk mester GM Sergey Volkov. Til nå har tittelspillere
fra 10 ulike nasjoner meldt sin ankomst, vi forventer at minst 20 nasjoner blir representert totalt.
Festivalen kan by på følgende sideturneringer og foredrag
Sjakkhistorie i Trøndelag – Lewisbrikkene – Turnering for barn, ungdom og voksne amatører –
Kafesjakk – Stormestersimultan – Partigjennomgang med toppspillerne - Lynsjakk
Vil din bedrift bli samarbeidspartner?
Festivalen er omfattende og vi søker samarbeidspartnere. Hell Sjakklubb kan tilby:
•

•

•

•

Profilering av din bedrift under arrangementet. Toppbordene streames live og det blir flere
varianter av direktesendinger. Utenom avisoppslag og omtale i nasjonale nyhetskanaler om
sjakk, vil festivalen bli omtalt i Chessbase av spillende sjakkjournalist IM Alina L`ami.
Klubbens stormester for simultansjakk eller kurs hos din bedrift. Stormester og trener
Mihajlo Stojanovic har positiv score som sekundant mot verdensmesteren. Stojanovic spilte
for Hell i Eliteserien 2018-2019 hvor han bl.a. vant over GM Jon Ludvig Hammer.
Benytt en av våre juniorspillere for simultansjakk og kurs. Vi har en lokal FM som er
tidligere kadett- og juniornorgesmester i lynsjakk. Vi har juniorspillere helt i toppen av sin
alderklasse nasjonalt, og flere har spilt på øverste nivå i Eliteserien.
Vi er selvsagt åpne for andre forslag.

Verdens eldste sjakkbrikker, Lewisbrikkene (replica), med sin opprinnelse i Trondheim.

Kontaktinformasjon Hell Sjakklubb
Formann: Torbjørn Dahl
Mobil: 98209370
Epost: t76dahl@gmail.com
Informasjon om festivalen:
https://www.hellchess.com/hell-chess-festival-2019/
Våre hjemmesider:
https://www.hellchess.com/
Våre facebooksider:
https://www.facebook.com/hellsjakklubb/
Kontonummer Hell Sjakklubb: 42021970489
Hell Sjakklubb har også fått tildelt norges største årlige sjakkarrangement, Landsturneringa 2020.
Hell Sjakklubb er per 31. mars 2019 største sjakklubb i Trøndelag. Klubben legger til rette for stor
aktivitet lokalt og regionalt, turneringa i august er en del av et helhetlig sjakktilbud i landsdelen.

Vi setter pris på alt av støtte til arrangementet. Eventuelle sponsormidler eller pengegaver vil
komme til stor nytte!

Med vennlig hilsen
Hell Sjakklubb v/formann Torbjørn Dahl

