Fra: Torbjørn Dahl [mailto:t76dahl@gmail.com]
Sendt: 20. juni 2017 20:59
Til: Geir Nesheim; Atle S. Ruud
Emne: Landsturneringa 2020

Hei, her kommer søknad om opsjon på Landsturneringa 2020 fra Hell Sjakklubb:
Datoer:
Lørdag 27. juni til søndag 05. juli eller fredag 26. juni til lørdag 04. juli. Ettersom Stavanger har
fra fredag til lørdag regner jeg med at de har gode grunner for dette. Tilbakemelding på dette
fra NSF hadde vært bra.
Arrangør: Atle Ruud (Leder i TSFU) og Torbjørn Dahl (Hell) står for planlegging av arrangementet.
Hans Olav Lahlum blir hoveddommer og ønsker i første omgang å hente meddommere selv. I
tillegg har vi med frivillige fra egen klubb og naboklubber.
Sted: Scandic Hell ved Trondheim Lufthavn Værnes.
* I første etasje ligger Hell Amfi (542 m2) og Hell Congress Hall (650 m2) med 5 meter
imellom.
* Eliteklassen spiller i galleriet til Hell Congress Hall.
* Det er 350 rom på hotellet (De samarbeider med Radisson SAS ved behov som ligger 5
minutter unna.)
* Gåavstand til flyplass, tog/buss og kjøpesenter
* Basseng på hotellet
* Fylkets beste frokost og stor kapasitet i restauranten
* Gratis parkering!
* God plass til analyserom, dommere og sekretariat samt store flotte fellesareal.
Intensjon: Atle og jeg har veldig lyst til å få til ei flott Landsturnering her i Trøndelag. Spillestedet
er ikke tilfeldig valgt. Flotte lokaler nær flyplass og tog/buss samt samarbeid med Scandic Hell
som har vist at de ønsker å legge til rette for sjakk er viktigste årsaker. Samtidig er Trondheim
Lufthavn Værnes en rimelig flyplass å reise til fra flere steder sammenlignet med mange.
Målsetting om årlig internasjosjonal turnering gjør det også naturlig å søke om Landsturneringa
i 2020. Vi mener arrangementet kan løfte sjakkinteressen i Trøndelag og virke som motivasjon
for både spillere og ildsjeler som prøver å få til noe her.
Planlegging: Vi har brukt bra med tid for å undersøke om det er grunnlag for et slikt arrangement
hos oss. Ut ifra nåværende rammer rundt arrangementet har vi kommet til at vi søker. Vi er
spente på prosessen med klasseinndeling (Elite + ekstraklasse) da dette kan ha innvirkning på
hvor attraktivt arrangementet vil bli i kommende år. Vi har fått en god avtale med Scandic Hell
og ser fram til dette samarbeidet. Mye gjenstår, men vi har no gode rammer å arbeide ut ifra
fram imot 2020.
Det går mot sammenslåing av kretsene slik at dette vil bli første Landsturnering i Trøndelag
Sjakkrets.
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•

Vi fikk idag bekreftet av manager til Magnus Carlsen (Espen Agdestein) at han stiller seg
positiv til å bli med i en oppvisningsmatch under Landsturneringa på Hell 2020. Dette blir
en lynmatch mellom to toppspillere. Dette tenker vi bidrar til at arrangementet blir mer
interessant for både spillere, publikum og evt. sponsorer. Selvfølgelig vil vi prøve å få tvdekning av dette. Espen nevnte at vi absolutt kunne bruke dette i vår søknad.

•

Trøndelag har stort kompetansemiljø for teknologi og innovasjon. Under NMU ble det
testet ut et nytt registreringssystem med tanke på å videreutvikle dette mot en
teknologisk løsning. Det ble laget en tillegg for visning av resultatlistene som automatisk
viser alle klasser. Vi ser for oss å bygge videre på dette, og lage løsninger, f.eks.
registreingsskjermer eller app, for å forenkle registrering, varsling, informasjon (program
mm), samt andre innovative løsninger vi til nå har på tegnebrettet. Vi ønsker også å se om
vi kan gjøre mer ut av livedekningen av arrangementet i forhold til tidligere
Landsturneringer.

•

I Stjørdal har vi nytt kulturhus med flotte kinosaler, idrettsanlegg, badestrand ved hotellet
og flere severdigheter med gåavstand fra spillelokalet. Vi vektlegger å skape et godt
familiearrangement med muligheter for flere enn de som spiller. Natur- og
kulturopplevesler skal vi legge til rette for og det er gåavstand til flere restauranter,
kjøpesenter m.fl.

•

Det kan jo sikkert argumenteres for at det er lenge siden det var Landsturneringa i
Bergen. Landsturneringa har aldri vært arrangert i Stjørdal før. Totalt antall
Norgesmesterskap i Trøndelag er ikke høyt sammenlignet med Hordaland.

•

Vi ønsker å legge til rette for å trekke de beste spillerne til Eliteklassen og øker derfor
premiefondet samt enda bedre rammer for disse. Her har vi hentet tall og info fra
de siste 10 Landsturneringene.

•

Prisene på overnatting er bedre sammenlignet med årets Landsturnering. Totalprisen for
en sjakkfamilie blir derfor god tatt i betraktning hotellpriser, gratis parkering, 5 minutter
gåavstand til fly, tog og buss samt flypriser til Værnes.

•

Erfaringene til hoveddommer Hans Olav Lahlum blir også av stor betydning, samt lokale
ressurser med bred erfaring fra Landsturneringer og andre større arrangment.

•

Vi har god dialog med kommune, fylke og lokalt næringsliv som vi skal jobbe videre med i
prosessen.
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