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Oslo, 15. juni 2016 

 

Magnus Carlsen leder rekordsterkt norsk OL-lag 
- Han satser seriøst mot OL som forberedelse til VM-kampen i november, sier 

toppsjakksjef Jonathan Tisdall 

 

Det norske laget i åpen klasse ledes av Magnus Carlsen og er et av de sterkeste lagene Norge 

noen sinne har sendt til sjakk-OL.  

 

Spisset og ungt OL-lag 

Det norske lagets «grand old man» er i denne omgang er den 25 år gamle verdensmesteren.  

– Fra norgestoppen er det kun superveteranen og superstormesteren Simen Agdestein som 

ikke spiller, påpeker Tisdall. 

 

OL-laget er jevnere og sterkere enn på lenge. Og rekordungt. Carlsens jevngamle kamerat, 

GM Jon Ludvig Hammer har etablert seg i verdenseliten det siste året, og er den andre 

nordmannen noensinne som har passert den magiske 2700-grensa i rating. Han inntar 

andrebordet på det norske landslaget.  

 

– Det er fantastisk at Norge stiller med verdensmesteren i spissen under OL i Baku. Magnus 

har sagt at OL er en viktig del av hans forberedelser til VM i New York i høst, så vi kan vente 

oss en ekstra skjerpet og fokusert Carlsen i rollen som landslagsspiss, sier toppsjakksjefen.  

 

I tillegg til Carlsen og Hammer, er Norges to ferskeste stormestre tatt ut på laget. 

– Aryan Tari (17) og Frode Urkedal (23) har virkelig etablert seg som farlige stormestre, for 

motstanderne, i det siste, sier Tisdall. 

 

Den siste spilleren på laget i åpen klasse er OL-debutanten Nicolai Getz. 

– Han er et wild card på laget. Han har vist storform en god stund nå og prestert på 

stormesternivå flere ganger i det siste. Getz er en kreativ og fryktløs spiller, sier toppsjakksjef 

Tisdall. 

 

 

Tvillingsøstre på kvinnelaget 

Norge stiller med lag i åpen klasse og et lag i kvinneklassen. Mens det er satset ungt i åpen 

klasse, er kvinnelaget bredere sammensatt.   

– Norges damelag er en fin blanding av erfaring og kommende generasjon som jeg syns er 

viktig for utvikling av laget. Selv om de er tenåringer, har Tromsø søstrene Edit og Monika 

Machlik ganske mye internasjonal erfaring, og spilte i forrige OL i 2014 på hjemmebane, sier 

toppsjakksjefen.  

 

Sheila Barth Sahl har spilt på det norske landslaget i nesten 30 år og har flest landskamper av 

alle norske spillere, uavhengig av kjønn. Ellen Hagesæther og Olga Dolzhikova spilte 

sammen med Sahl på det norske OL-laget i Tromsø som tok Norges nest beste plassering i 

http://www.sjakk.no/


OL noen sinne. Tromsøtvillingen Edit og Monika Machlik (18) debuterte på Norges andrelag 

under OL på hjemmebane i 2014, men er nå begge tatt ut på det norske førstelaget.  

 

Sjakk-OL 

 Den 42. sjakk-olympiaden spilles i Baku, Aserbajdsjan, fra 1. til 14. september. 

 Sjakk-OL arrangeres annethvert år og regnes som en av de mest prestisjetunge 

sjakkturneringene i verden.  

 I 2014 ble sjakk-OL arrangert i Tromsø og Norge fikk 29. plass i åpen klasse og 25. 

plass i kvinneklassen 

 Landskampene i OL spilles over 4 partier. Vinneren i hvert av de fire partiene får 1 

poeng. Ved remis 0,5 poeng. Laget som får flest poeng sammenlagt vinner lagkampen.  

 

Norges lag i sjakk-OL 2016: 

Åpen klasse 

 GM Magnus Carlsen, Stavanger 

 GM Jon Ludvig Hammer, OSS 

 GM Aryan Tari, Vålerenga 

 GM Frode Olav Olsen Urkedal, SK 1911 

 IM Nicolai Getz, OSS 

Kvinneklassen 

(listet i ratingrekkefølge - bordrekkefølgen er ikke fastsatt enda) 

 WIM Sheila Barth Sahl, Black Knights 

 WIM Ellen Hagesæther, Akademisk 

 WGM Olga Dolzhikova, OSS 

 Edit Machlik, Tromsø 

 Monika Machlik, Tromsø 

 

Kontakt: 

Geir Nesheim, generalsekretær, 482 22 572 

Jonathan Tisdall (stormester), toppsjakksjef, 926 96 358 

 
 
 


