
ChessParty – noen kommentarer til kronikk på Bergensjakk 10.3.20 fra NSFs Sentralstyre 

Kjetil A Lie og Espen Lie har i en kronikk på Bergensjakk 10. mars noen kommentarer til det store 
sjakk-arrangementet ChessParty i mai 2020, der NSF er medarrangør1. Det er fint med denne typen 
engasjement, og vi er glade for at kronikkforfatterne kan se at ChessParty vil bli en fantastisk 
sjakkfest med stort fokus på det sosiale, og med aktiviteter og turneringer for svært mange av 
verdensstjernene, for norgeseliten, nybegynnere og mer erfarne sjakkspillere i alle aldre, skoleklasser 
og andre sjakkinteresserte. 
 
 Det synes allikevel nødvendig med noen oppklarende kommentarer, ikke minst siden Lie-brødrene 
også kommer med en del betraktninger om Sentralstyrets håndtering av saken. 
 
Ideen til ChessParty stammet opprinnelig fra behovet for å finne et egnet spillested for landsfinalen i 

Sjakk5ern/Sjakk9ern, som arrangeres for første gang i hele Norge i skoleåret 2019/20. Ideen ble fort 

videreutviklet å gjøre dette til en stor sjakk-fest, og styret vedtok i august 2019 å legge NM for 

Klubblag til samme arrangement, og med lokalisering til Oslofjord Convention Center (Oslofjord).   

ChessParty ble så lansert gjennom bred omtale i november 2019, i Norsk Sjakkblad i nr 3, på side 

49/502. Der ble hele prosjektet omtalt, med program, valg av spillested, oversikt over innslag, alt om 

adkomst og transport, hvem som sto bak initiativet, referanse til NSFs arrangement på samme sted 

for Danske Bank i november 2014, hvem som ville bli invitert til ChessParty osv.  

13. februar 2020 var så de mange forhandlingene med ulike innslag (chess.com, Magnus Carlsen og 

mange andre) kommet så langt at pressemelding, hjemmeside og påmeldings-opplegg kunne 

offentliggjøres i sin helhet. 3 Det kom relativt få omtaler etter lanseringen, men Aftenposten hadde i 

alle fall et oppslag4. Fra sjakk-Norge kom det på dette tidspunktet én kritisk henvendelse til NSF – fra 

Espen Lie. Hans omfattende e-post-dialog med president Morten L Madsen kan leses her5. Denne 

korrespondansen er vel verd å ta med seg, for mange av de relevante argumentene i saken er 

innarbeidet i emailtråden. Som det kommer frem var altså Espen Lie bekymret for valg av sted, mens 

Madsen på vegne av Sentralstyret ga begrunnelsen for Sentralstyrets beslutning. Fra over 5000 

medlemmer er det kommet 3 henvendelser totalt på temaet om Oslofjord.  

Sentralstyret behandlet altså arrangementet første gang i august 2019, og vurderte så i møte 16. 

oktober spørsmålet om Oslofjord som arrangement-sted på nytt, i lys av saker med fokus på 

arbeidsforhold/frivillig arbeid mm, bl.a. etter en henvendelse fra et annet medlem som ba oss se på 

det. Styret fant etter gjennomgangen ikke holdepunkter for at Oslofjord hadde brutt 

arbeidsmiljøloven eller drevet med sosial dumping, som var temaet den gangen, og man valgte 

derfor å gå videre med forberedelsene. Ingen offentlige etater hadde reagert på forhold ved 

Oslofjord, og NSF fant det ikke riktig å gå lenger enn deres vurderinger.  

Styret vurderte lokaliseringen på nytt i januar 2020, i lys av saken der Håndballforbundet takket nei 

til å gjennomføre sin «Sør-Cup», med hoved-referanse til Oslofjord -eierne Brunstad Christian 

Church’s (BCC) syn på homofili. NSF hadde som del av vurderingen i januar bl.a. møte med Oslofjord 

adm. dir Stian Fuglseth, og ble orientert om det igangsatte arbeidet for fullstendig å avvikle Brunstad-

stiftelsens eierskap i Oslofjord. Dette arbeidet vil som de har offentliggjort ta noe tid, men prosessen 

 
1 Hele kronikken kan finnes i vedlegg 5 
2 Se faksimile Norsk Sjakkblad i vedlegg 1 
3 Se https://www.sjakk.no/?s=ChessParty&submit=S%C3%B8k  
4 Aftenpostens artikkel kan leses i vedlegg 2 
5 Email-dialog NSF-Espen Lie kan finnes i vedlegg 3 

https://www.sjakk.no/?s=ChessParty&submit=S%C3%B8k


ble nå offisiell, og stiftelsen gikk omtrent på samme tid ut med informasjon om dette på sin 

hjemmeside. Styret merket seg også at mange andre ulike aktører hadde lagt store arrangementer på 

Oslofjord – f.eks Norges Bridgeforbunds EM-arrangement sommeren 2019, og nå i februar/mars 

2020 både NM i bordtennis og NM i fektning – begge grener særforbund i Norges Idrettsforbund. 

Styrets konklusjon ble i januar nok en gang at NSF skulle gå videre med forberedelsene til 

arrangementet som planlagt. Håndballforbundets prosess hadde hatt sitt eget forløp, med stort nei-

engasjement i en tidlig fase. Da informasjonen til dem om et planlagt eierskifte for Oslofjord ble kjent 

var saken kommet så langt at å takke nei var eneste naturlige utfall. Interessant nok bruker derimot 

flere håndballag nå på nyåret 2020 Oslofjord anlegg til sine treningsøkter. 

I NSFs situasjon, der Oslofjord -lokaliseringen altså hadde vært almen kjent siden november, og der 

det hadde kommet svært få nye henvendelser til forbundet under Håndballforbundets sak, ble 

styrets vurdering at det planlagte eierskiftet måtte kunne anses å gi ekstra styrke til 

lokaliseringsbeslutningen.  

I Lie-brødrenes kronikk tas det opp noen forhold som nødvendiggjør noen egne kommentarer: 

 

- Det hevdes at styret har begått grove feilvurderinger bl.a. ifht åpenheten om valg av Oslofjord som 

arrangementssted. Men Oslofjord ble som nevnt foran offentliggjort som lokalisering for ChessParty 

allerede i Norsk Sjakkblad i november 2019, og er senere nevnt også i alle andre sammenhenger der 

ChessParty har blitt omtalt. Sentralstyret mener at å ha egen sak om dette i Norsk Sjakkblad er en 

stor grad av offentliggjøring.  

 

- I kronikken etterspørres det engasjement fra flere medlemmer som kanskje «sitter med 

betenkeligheter» i denne saken, og det antydes at man til og med kanskje har «frykt for å måtte stå 

opp for sine meninger mot sterke krefter i og utenfor sjakkforbundet». NSF er en 

medlemsorganisasjon, og skal ta medlemmenes meninger i betraktning. I så måte er henvendelsen 

fra Lie-brødrene prisverdig. Imidlertid har man i organisasjonen valgt tillitsvalgte til å representere og 

gjøre vurderinger på vegne av medlemmene. Styret har altså underveis saksbehandlet dette, og 

kommet til at vi kan gjøre det samme som de nevnte organisasjonene over.  

 

- Det blir fremsatt en påstand om at det blir «lett å tolke publiseringen 27. februar (av et nyhetsbrev 

til NSF-medlemmene om ChessParty)6 som at de forsøker å kvele debatten før den har begynt». NSF 

har ønsket å gi grundig og omfattende informasjon, og omtalte faktisk i vår publisering at vi har hatt 

diskusjoner rundt valg av spillested. NSF har ikke tenkt at dette skulle kvele noen debatt, som det blir 

hevdet.  

Lie-brødrene ønsker at NSF skal snu. Styret har behandlet denne saken gjennom siste sjakkår, har 

vurdert mange av de betraktninger som Espen og Kjetil A. Lie tar opp, og kommet til at 

arrangementet kan avholdes på Oslofjord, som mange andre organisasjoner har gjort før oss. 

Samarbeidspartnere og andre aktører er bundet opp til arrangementet og NSF har kontraktsmessige 

forpliktelser som vi må forholde oss til.   

 
6 Se vedlegg 4 



Vedlegg 1 



Aftenposten 13.2.20 

Nå kommer sjakkens e-sport til Norge: – 

Blir spektakulært 

Norges Sjakkforbund skal i mai arrangere internasjonal sjakkfestival i samarbeid med to av 

sjakkens giganter. Det blir også første gang Pro Chess League-finalen spilles utenfor USA.  

•  

FOTO: Chess.com Under finalen i Pro Chess League kan både publikum og spillere 

juble underveis i spillet.  

 

Sondre Moen Myhre  

 

13. feb. 2020 11:07 11:31  

– Dette er noe ekstraordinært, mener generalsekretær Geir Nesheim i Norges Sjakkforbund 

(NSF). 

I flere måneder har forbundet jobbet for å få på plass brikkene til en internasjonal 

sjakkfestival.  

Torsdag lanserer de «Chess Party» i samarbeid med blant andre Chess.com og Magnus 

Carlsen-selskapet Chess24.com. 

I november i fjor brøt Magnus Carlsen med det norske forbundet. Det er enda noe uklart 

hvilken rolle selskapet hans har under den nye sjakkfestivalen annet enn at Carlsen-leiren vil 

være betydelig representert. 

mailto:sondre.moen.myhre@aftenposten.no
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– Han har sett at dette blir noe spesielt. Han liker at det skjer ekstraordinære ting i Norge, sier 

Nesheim om Carlsen-samarbeidet. 

• SE OGSÅ: Hendelsen under VM vakte enorm oppmerksomhet. Nå kan Carlsen-

rivalen ha tabbet seg ut igjen. 

Sjakkens e-sport til Norge 

En av hovedturneringene underveis i festivalen er finalene i Pro Chess League. Turneringen, 

hvor flere av verdens beste spillere deltar, omtales gjerne som «sjakkens e-sport». 

Tidligere har finalene i turneringen blitt avholdt i USA, hvor turneringsformatet er blitt 

populært. I motsetning til under vanlige sjakkturneringer er spillerne gruppert i lag som 

snakker med hverandre og både spillerne og publikum har lov til å juble underveis i partiene. 

Det er den amerikanske sjakkgiganten Chess.com, med sine over 33 millioner brukere, som 

står bak turneringskonseptet. Aftenposten er kjent med at de over lengre tid har undersøkt 

muligheten til å legge en slik finale til Norge. 

– Det er veldig moro at Chess.com ser muligheten til å legge det hit. Vi tror at det blir 

spektakulært, også for fansen i USA, sier Nesheim. 

Det er enda ikke klart hvilke fire lag som vil spille finalen i Norge da de innledende rundene 

fortsatt pågår på nettet. Blant dem som kjemper om å komme seg til finalene finner man navn 

som Fabiano Caruana, Wesley So og Maxime Vachier-Lagrave. 

På det norske laget «Norway Gnomes» som kjemper om Pro Chess-tittelen er blant andre Jon 

Ludvig Hammer og Johan Sebastian Christiansen. Aryan Tari spiller på det sterke laget 

«Canada Chessbrahs» sammen med store navn som Aleksandr Grisjtsjuk, Anish Giri og 

Alireza Firouzja. 

• LES MER OM SJAKK SOM E-SPORT: Flere store aktører vil ta sjakken inn i 

ny tidsalder 

 

Arrangeres på omstridt arena 

Selve arrangementet vil avholdes på Oslofjord Convention Center 22–24. mai.  

I januar valgte Norges Håndballforbund å avlyse finalerundene i Lerøyserien for 18-åringer 

etter å ha fått massiv kritikk for å skulle avvikle turneringen i Oslofjord Arena som inngår i 

Oslofjord Convention Center (OCC).  

OCC er eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er opprettet av Brunstad Christian Church 

(Smiths Venner). Stiftelsen ble etablert i 2002. Livssynssamfunnet mener at homofilt samliv 

er synd. 

https://www.aftenposten.no/article/ap-qLMAMg.html
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– Styret har ved et par anledninger sett på dette og kommet til at dette er et sted vi kan være. 

Vi har fulgt nøye med det som har skjedd i forbindelse med håndballforbundets prosess i 

vinter og eierne har offentliggjort sine planer om at det kanskje blir endringer i eierforholdet, 

sier Nesheim om valg av arena for forbundets festival. 

– Hvor mye folk regner med, eller håper dere at kommer? 

– Vi jobber for å få et veldig hyggelig antall, men det er også første gang vi gjør noe slikt. Det 

er et helhjertet forsøk på å lage noe stort. 

 



Vedlegg 3 
 
Fra: Espen Lie <chesspen_lie@hotmail.com>  
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 15:23 
Til: Morten L. Madsen <morten@sjakk.no> 
Kopi: Geir Nesheim <geir@sjakk.no> 
Emne: Re: ChessParty 2020 
 

Takk for det, Morten      
 
Jeg er helt enig med deg i at det er kinkig, ingen tvil om det. Og bare så det er sagt, så er jeg ikke i tvil 
om at dere i forbundet handler i tråd med hva dere mener er til det beste for forbundet og dets 
medlemmer, og hva dere mener forbundet kan stå inne for. Selv om vi i dette tilfellet nok er uenige i 
hva man som forbund, klubb, skolelærer, privatperson osv. kan og bør stå inne for. Dersom jeg hadde 
tatt initiativ til deltakelse på dette arrangementet for min klubb eller skoleklasse, så ville jeg blitt 
ekstremt overrasket dersom ikke noen foreldre hadde reagert. Og jeg ville da ikke kunnet forsvare 
deltakelsen med (i mine øyne) noen god begrunnelse. 
 
Ha en fin uke! 
 
Vennlig hilsen 
Espen 
 
18. feb. 2020 kl. 14:50 skrev Morten L. Madsen <morten@sjakk.no>:  

Hei igjen, ja 
  
Ja, blant en medlemsmasse på 5000 medlemmer vil det alltid være slik. Noen har ting de personlig 
brenner for. Og vi ser jo dette, da vi innimellom får ulike påpekninger om hvordan ulike medlemmer 
mener man skal håndtere det de nettopp selv brenner for eller mener noe sterkt om. Om vi hadde 
lagt et arrangement til Thon sine hoteller, kan du være ganske så sikker på at man mener at 
arbeidsvilkårene til ansatte ikke skulle tilsi at Norges Sjakkforbund skulle arrangert noe der. (En av 
mange pressesaker på arbeidsforhold: https://www.dagbladet.no/kultur/arbeiderne-uten-
ansettelse/66476762). På samme måte, kan man si at noen ville reagert om Sjakkforbundet inngikk 
avtale med Telenor, da de har selskaper og drift i land som fengsler homofile (India/Pakistan). Dette 
er kinkig, Espen, jeg ser den, og regner med du gjør det samme. 
  
At en som enkeltmedlem selv tar valg på egne vegne (ikke delta for eksempel), er jo en ting, men det 
er et etisk spørsmål i hvilken grad man skal påvirke andre medlemmer ut i fra sitt eget syn på ulike 
saker gjennom å anbefale eller i andre tilfeller fraråde (du skriver ikke fraråde, riktignok, men jeg vet 
om andre tilfeller). Nå blir jeg litt filosofisk her, men prøver å vise deg det komplekse i dette. Som jeg 
nevnte, personlig er jeg sterkt enig med deg om BCC og deres holdning. Ikke med mål om å snu din 
mening eller noe, men mer som en utveksling av løse tanker. 
  

Lykke til i Kragerø! Jeg håper du gjør en kanonbra turnering, du er en knakandes grei kar 😉! 
  
Med vennlig hilsen 
  
Morten  
  
  

mailto:chesspen_lie@hotmail.com
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Fra: Espen Lie <chesspen_lie@hotmail.com>  
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 14:15 
Til: Morten L. Madsen <morten@sjakk.no> 
Kopi: Geir Nesheim <geir@sjakk.no> 
Emne: Re: ChessParty 2020 
  
Hei igjen, 
  
Jeg synes det er veldig bra at Norsk sjakk er med og skaper endring, og at OCC tar avstand fra BCC 
sine holdninger. At denne typen prosesser tar tid har jeg også full forståelse for. At forbundet jobber 
med å få til store arrangementer som dette her er helt supert. 
  
Problemet for min del er at deltakelse på dette arrangementet per dags dato i ytterste konsekvens 
betyr mer penger og støtte til BCC. Det være seg min egen deltakelse, mine klubbmedlemmers 
deltakelse eller min skoleklasses deltakelse. Jeg kan bare ikke anbefale foreldre, barn og unge i 
klubben min og i skoleklassen min å direkte eller indirekte være med på å støtte en slik organisasjon 
som BCC. 
  
Jeg mener Norsk sjakk ville vært med å skape vel så store og raske endringer ved å si at «så lenge 
OCC faktisk ligger inn under BCC, så er det uaktuelt for oss å legge våre arrangementer til dere». 
Hadde Håndballforbundet, Sjakkforbundet og flere med oss stått hardt på dette, er det nok ganske 
sikkert at ting ville skjedd raskere. 
  
Jeg forstår godt ønsket om å arrangere et så stort arrangement som dette, men når eierforholdene 
per nå er som de er, så synes jeg forbundet burde ventet et år eller to, eventuelt justert ned 
størrelsen på arrangementet og hatt det et annet sted.  
  
For min del kommer jeg nå til å fokusere fullt på å spille sjakk på Kragerø Resort resten av uka. Men 
jeg kommer ikke til å slippe dette helt, da jeg synes det er en for viktig sak til å bare se igjennom 
fingrene med. Trolig vil jeg melde inn saken til styrebehandling i både Akademisk sjakklubb, Grenland 
Sjakksenter USK og Telemark sjakkrets. 
  
Vennlig hilsen 
Espen 
 
18. feb. 2020 kl. 12:23 skrev Morten L. Madsen <morten@sjakk.no>:  

Hei igjen, Espen 
  
For vår del er intensjonen og uttalelsen sterkt vektlagt. De tar faktisk tydelig avstand fra BCC sitt syn 
på homofili, og gjør grep deretter. Bla etter spørsmål fra oss – Norsk Sjakk er dermed med og skaper 
endring. De viser også da at dette ikke er noe man aksepterer. At de i det hele tatt skriver det såpass 
direkte på egne sider, viser at man her trumfer BCC sine holdninger. At prosessen tar tid, handler nok 
mer om at dette er en avtale som nok er komplisert (store verdier bla), hvor mange parter skal bli 
enig og det juridiske er krevende.  
  
Dette arrangementet hadde ikke blitt mulig om det ikke var lagt der, for OCS er en av dem som bidrar 
som direkte og indirekte sponsor.  
  
For min egen del, har jeg meldt meg ut av statskirken for flere år siden, nettopp av denne årsak, at 
mange i Kirken generelt har et slikt syn på homofili (og barn født utenfor tradisjonelt ekteskap 
(samboerskap), med mer).  

mailto:chesspen_lie@hotmail.com
mailto:morten@sjakk.no
mailto:geir@sjakk.no
mailto:morten@sjakk.no


  
Morten  
  
  
Fra: Espen Lie <chesspen_lie@hotmail.com>  
Sendt: mandag 17. februar 2020 15:57 
Til: Morten L. Madsen <morten@sjakk.no> 
Kopi: Geir Nesheim <geir@sjakk.no> 
Emne: Re: ChessParty 2020 
  
Hei, og takk for svar! 
  
Jeg har også lest denne redegjørelsen, men i mine øyne holder den ikke mål i det hele tatt. Det sies jo 
at prosessen vil ta ett til to år, at prosessen kun er igangsatt. Og det står at det er et delmål at 
«fremtidige overskudd ikke skal komme BCC til gode». Det betyr slik jeg forstår det at per dags dato, 
og dermed også under sjakkarrangementet, kommer overskuddet dem til gode. 
  
Vennlig hilsen 
Espen 
 
17. feb. 2020 kl. 13:26 skrev Morten L. Madsen <morten@sjakk.no>:  

Hei igjen, Espen. 
  
Den linken fungerte ikke, men denne skal fungere. De har altså besluttet å endre eierskapet, slik at 
dette ikke lenger skal være en utfordring: 
  
https://oslofjord.com/nytt-eierskap-oslofjord-convention-center/ 
  
Morten 
  
Fra: Morten L. Madsen  
Sendt: fredag 14. februar 2020 19:56 
Til: Espen Lie <chesspen_lie@hotmail.com> 
Kopi: Geir Nesheim <geir@sjakk.no> 
Emne: Re: ChessParty 2020 
  
Hei Espen, 
 
Vi har hatt samme betraktning som deg og har i dialog med dem fått forståelse for at dette nå 
endres.  
  
Se mer detaljert redegjørelse her: 
  
https://oslofjord.com/2020/01/12/nytt-eierskap-oslofjord-convention-center/ 
  
Ditt forslag om en mer detaljert forklaring til medlemmene, hvor dette opplyses er kanskje et snart 
grep.  
  
Morten  
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14. feb. 2020 kl. 12:28 skrev Espen Lie <chesspen_lie@hotmail.com>: 

  
Hei igjen! 
  
Ser nå at det har vært omtalt i Aftenposten. Jeg synes likevel at det bør komme en klar redegjørelse 
fra styret om bakgrunnen for valget av en såpass omstridt arena. 
  
Vennlig hilsen 
Espen 
 
Videresendt melding: 

Fra: Espen Lie <chesspen_lie@hotmail.com> 
Dato: 14. februar 2020 kl. 12:03:52 CET 
Til: "morten@sjakk.no" <morten@sjakk.no>, Geir Nesheim <geir@sjakk.no> 
Emne: ChessParty 2020 

 Hei!  
  
Jeg så i går informasjon om at det skal avholdes ChessParty 2020 på Oslofjord Convention Center, og 
reagerte instinktivt på at sjakkforbundet er involvert i dette. Har forbundet hatt vurderinger rundt 
koblingene til Brunstadstiftelsen, og deres syn på blant annet homofili? Dette var jo oppe i 
mediebildet for ikke lenge siden, og håndballforbundet vedtok å ikke avholde sine arrangementer her 
(https://www.handball.no/nyheter/2020/01/om-norsk-handball-og-oslofjord-arena/). Jeg går ut fra 
at jeg ikke er det eneste medlemmet i forbundet som stiller spørsmålstegn ved dette. 
  
Vennlig hilsen 
Espen Lie 
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Vedlegg 4 

Invitasjon til ChessParty 22.-24. mai 

Det er med både stolthet og stor glede NSF presenterer Chessparty 2020.  

Chessparty er den mest ambisiøse sjakkfestivalen vi har sett her til lands for både unge og gamle, 

nybegynnere og viderekomne, for spillere og tilskuere. 

Den store ambisjonen er å få samlet sjakkfamilien fra inn- og utland, og fra klubbspillere og 

nettspillere til alle de sjakknysgjerrige som følger med på sjakksendingene. 

På programmet er det mange spennende profiler, turneringer og aktiviteter. Foreløpig har vi blant 

annet lansert: 

• Toppspillere som Magnus Carlsen, Wesley So og Fabiano Caruana  

• Toppstreamere som Chessbrah, Jon Ludvig Hammer, Anna Rudolf og Alexandra Botez  

• NM for klubblag 

• PRO Chess League 

• Åpen FR turnering 

• BGP-turnering 

• Fortløpende miniturneringer for alle nivåer. 

• Åpningsshow med Alex Rosen 

• Awardshow med John Brungot 

• Kurs og sjakkonkurranser med blant annet Sheila, Olga og Simen 

• Foredrag med Henrik Carlsen 

Om kort tid skal vi lansere: 

• 16 internasjonale toppspillere 

• Banter Blitz Cup 

• Landsfinaler for Sjakk5ern og Sjakk9ern 

• 6-nasjoner jentelandskamp 

• Bedriftsturnering 

• Seniorturnering 

• Flere streamere 

• Og mye mer vil komme utover våren  

I tillegg vil det være et stort utvalg av andre aktiviteter, som blant annet: arkadespill, backgammon, 

bading, båtturer, bordtennis, fotball, grilling, klatrepark, strandvolleyball og mye mer. Her vil det 

være noe for alle, slik at alle i familien vil finne noe de synes er gøy!  

Mer informasjon finner du på chessparty.no. 

 

Unik mulighet 

Chessparty representerer en unik mulighet for norsk sjakk. Nå har vi sjansen til å få etablert en årlig 

internasjonal sjakkfestival som vil vekke oppsikt i utland som innland. Med Chess24 og Chess.com 

som sponsorer, vil festivalen bli markedsført til millioner av sjakkspillere verden over. Allerede en uke 

etter nettsiden ble lansert, har spillere fra mer enn 40 land registrert seg for nyhetsbrev, og vi har 

solgt billetter til deltakere fra 7 forskjellige land. 

http://www.chessparty.no/
http://www.chessparty.no/


Vi jobber med å få på plass en tv-avtale slik at hele det norske folk kan få følge med på alt det 

spennende sjakk-Norge har å tilby. 

 

Samarbeidspartnere 

Chessparty arrangeres i samarbeid med eventbyrået Kjentfolk. Kjentfolk har 20 års erfaring som 

arrangementsprodusent. De er svært anerkjente for sin profesjonalitet og leveringssikkerhet. 

Samarbeidsavtalen er meget gunstig for NSF. NSF er sikret inntekter og har ingen økonomisk risiko i 

prosjektet. 

Ingen trenger derfor å bekymre seg for at NSF risikerer å gå på en tapsbombe slik Cykelforbundet 

gjorde under Sykkel-VM i Bergen. 

 

Priser 

Vi har fått fremforhandlet svært hyggelige priser, slik at flest mulig skal kunne ha mulighet til å bli 

med. 

Weekendpasset for voksne koster kr 995,- og for de under 18 år er prisen kr 495,-. 

Overnatting er fra kr 340,- per person i en 6 persons familieleilighet til kr 995,- for et enkeltrom. Om 

en ønsker to overnattinger, får en 10% rabatt på begge nettene, og for de som ønsker tre 

overnattinger er rabatten 15% på alle tre netter. 

For mer detaljert informasjon, se chessparty.com/no-priser 

 

NM for klubblag 

Det vil være fullt mulig å delta i NM for klubblag uten å kjøpe festivalpass. Turneringen vil bli 

arrangert vegg-i-vegg med festivalsonen, og vil ha tilgang til både Sjakkmessen og serveringsstedene. 

 

Hva skal til for at vi lykkes? 

Skal det bli et Chessparty 2021 avhenger det av gode besøkstall i år. Det er ingen stor 

bransjehemmelighet at festivaler sjeldent går med overskudd første året. Vi håper derfor at alle 

norske sjakkelskere vil kjenne sin besøkelsestid og blir med på hva som forhåpentligvis blir den første 

i rekken av mange Chessparty i årene som kommer. 

Skal vi lykkes er vi nemlig avhengig av at norske klubbspillere blir med på festen. Chessparty blir ikke 

bedre enn sine deltakere, og vi er derfor avhengig av at flest mulig av dere blir med og tar eierskap til 

festivalen.  

 

 

 

 

https://www.chessparty.com/no-priser


Oslofjord Convention Center (OCC) 

NSF har mottatt noen henvendelser fra medlemmer som har stilt spørsmål ved verdigrunnlaget til 

OCC. Det er spørsmål styret har tatt på alvor og behandlet grundig i to omganger. Styret har 

konkludert begge ganger at en har tiltro til OCCs intensjoner og verdigrunnlag. 

OCC har vist seg som en konstruktiv dialogpartner og har igangsatt en prosess for å endre 

eierskapsform hvor målet er at Brunstad Christian Church skal i fremtiden bli en kunde og ikke være 

eier av OCC. Styret i NSF er stolte over at norsk sjakk har vært med på å påvirke OCC til å påbegynne 

arbeidet med endring av eierskapsform 

En slik omfattende endring skjer ikke over natten. Styret setter sin lit til at prosessen vil gå slik det 

har blitt forespeilet. Om det ikke skulle skje, vil styret se etter et alternativt arrangørsted i 2021. Gitt 

det kommer nok deltakere og besøkende i 2020 at våre øvrige samarbeidspartnere vil være med på 

videre satsning.   

 

Hvordan bidra? 

Delta 

Du kan bidra på mange måter. Først og fremst ved å delta på festivalen og samtidig få med deg 

tidenes morsomste sjakkbegivenhet i Norge. 

Billetter kan bestilles chessparty.no 

 

Fremsnakking 

Fortell venner og kjente om festivalen. Har du venner som spiller på nett og/eller synes 

sjakksendingene på tv er gøy og spennende, fortell dem at nå har de sjansen til å bli med på den 

optimale sjakkopplevelsen. 

 

Sosial medier 

Lik og følg oss på facebook, instagram og twitter. Lik og del poster. Folk trekker folk. Jo mer interesse 

vi klarer å genere i sosial medier, jo flere vil bli fristet til å være med på festen. 

 

Frivillige 

For å gjennomføre en stor sjakkfestival som Chessparty, er en avhengig av frivillige. Mandag 2. mars 

legger vi ut et skjema, hvor de som har lyst kan melde seg som frivillig. 

 

Andre innspill 

Vi som er så heldige og jobber med festivalen er veldig lydhøre for alle konstruktive innspill. Har du 

en god ide og/eller gode råd, er det bare å ta kontakt med Harald Christian Sagevik på 

hc@chessparty.no.  

http://www.chessparty.no/
https://www.facebook.com/ChessParty-100382558219059/
https://www.instagram.com/chess_party/
https://twitter.com/chess__party
mailto:hc@chessparty.no


 

 

Velkommen til Chessparty 2020 

Avslutningsvis vil vi ønske alle hjertelig velkommen til Chessparty 2020. Håper du tar turen til 

Oslofjord Kristihimmelfartshelgen 22. til 24. mai. 

Sammen vil vi skape en sjakkfestival vi kan være stolte over i mange år fremover! 

 

http://www.chessparty.no/


ChessParty – et fantastisk initiativ som må tåle et kritisk blikk 

 

Av Kjetil Aleksander Lie og Espen Lie, medlemmer av Norges Sjakkforbund 

Porsgrunn, 9. mars 2020 

 

Norges Sjakkforbund (NSF) arrangerer «ChessParty» 22.-24. mai 2020, i 

samarbeid med chess.com, chess24, Oslofjord Convention Center og eventbyrået 

Kjentfolk. Festivalen er en skikkelig storsatsing, med aktiviteter og turneringer for 

verdensstjerner, norgeseliten, nybegynnere og mer erfarne sjakkspillere i alle 

aldre, skoleklasser og andre sjakkinteresserte. Det er duket for en fantastisk 

sjakkfest med stort fokus på det sosiale1, der NSF har alle muligheter til å spre 

sjakkglede og øke sjakkinteressen både innenfor og utenfor Norges grenser. 

Imidlertid ser det ut til at det høyeste organet for norsk sjakkliv har gjort grove 

feilvurderinger når det gjelder valg av arrangørsted og åpenheten rundt dette. 

 

Arrangørsted og eierskap 

«ChessParty» skal avholdes ved Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord, 

som definerer seg selv som «konferansedestinasjonen med alt på ett sted»2. Det 

er liten tvil om at et sjakkarrangement i en størrelsesorden som dette krever 

lokaliteter noe litt utenom det vanlige. I så måte er det ikke rart at NSF endte opp 

her da man i høst bestemte seg for arrangørsted. 

 

Problemet er imidlertid OCC sin kobling til Brunstad Christian Church (BCC) og 

Brunstadstiftelsen. OCC er et datterselskap av Brunstad Holding AS, som igjen 

ligger innunder Brunstadstiftelsen3. Linken selskapene imellom kommer tydelig til 

uttrykk eksempelvis ved at styreleder i OCC, Tore Elias Aslaksen, også er 

styreleder i Brunstad Holding AS – og styremedlem i Brunstadstiftelsen4. 

Brunstadstiftelsen ble i 2012 etablert av BCC «for å skape tydelig skille mellom 

menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og 

eiendomsforvaltning på den andre siden»5. Samtidig understrekes det på 

stiftelsens egne hjemmesider at «Brunstadstiftelsen har til formål å fremme den 

lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith sto for»6. BCC har 

en omstridt lære og praksis, som vist i dokumentaren «Norge bak fasaden» på TV 

2 i vinter7. Her fortelles det om en virksomhet preget av forventninger om mye 

dugnadsarbeid, pengejag og rike ledere. Det som imidlertid har fått mest offentlig 

oppmerksomhet er deres syn på homofili, noe som var hovedårsak til at Norges 

Håndballforbund (NHF) i vinter vedtok å ikke legge sine arrangementer til Oslofjord 

Arena ved OCC. «Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at 

våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen 

ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund 

ikke vil gjennomføre arrangementer der» 8, argumenterte håndballpresident Kåre 

Geir Lio den gang. Det er vanskelig å si seg uenig i denne konklusjonen. Hvordan 



kan så NSF ende opp med stikk motsatt konklusjon? Er ikke verdiene 

håndballpresidenten snakker om viktige for dem? 

 

I kjølvannet av NHF sin avgjørelse om å avstå fra arrangementer hos OCC, så 

sistnevnte seg nødt til å få til en fortgang i en allerede påbegynt prosess om å 

fjerne alle bånd til Brunstadstiftelsen. Administrerende direktør i OCC, Stian 

Fuglset, viser til at mange har opplevd et utydelig skille mellom BCC og OCC, og 

fremholder at de er «glade for arbeidet som vil fjerne all tvil rundt dette» 9. Ansatte 

ved OCC følte seg misforstått i mediene, og understreket i en kronikk i Tønsbergs 

Blad 8. januar i år at OCC har et verdigrunnlag der «Ingen diskriminering, basert 

på kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, nasjonalitet, etnisitet eller 

politisk eller religiøs overbevisning skal finne sted»10. At både ledelsen så vel som 

ansatte ved OCC går ut offentlig og tar tydelig avstand fra BCC sitt syn på homofili, 

er selvsagt svært positivt. Det er ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved eller å 

mistro dem i deres uttalelser. 

 

Usikker fremtid – sikker nåtid 

NSF har vektlagt nettopp uttalelsene fra OCC når de likevel har valgt å 

opprettholde sin avtale med OCC om gjennomføringen av «ChessParty». Dette 

bekreftes i deres invitasjon som ble publisert på bergensjakk.no 27. februar11, og 

av generalsekretæren i NSF, Geir Nesheim i Aftenposten 13. februar i år: «Styret 

har ved et par anledninger sett på dette og kommet til at dette er et sted vi kan 

være. Vi har fulgt nøye med det som har skjedd i forbindelse med 

håndballforbundets prosess i vinter og eierne har offentliggjort sine planer om at 

det kanskje blir endringer i eierforholdet»12. Går vi uttalelsen hans nærmere etter 

i sømmene, finner vi imidlertid en grunn til bekymring, som det er 

oppsiktsvekkende at NSF tilsynelatende ikke har bitt seg merke i. Nesheim bruker 

ordene «kanskje» og «blir». «Kanskje» signaliserer en usikkerhet, «blir» 

signaliserer noe som tilhører fremtiden. Med andre ord: en usikker fremtid. Også 

i de offentliggjorte planene Nesheim snakker om finner vi en usikkerhet knyttet til 

skifte av eierskap: «Oslofjord Convention Center vil i løpet av kort tid kunne få et 

eierskap som gjør at fremtidige overskudd skal komme idrett, kultur og 

samfunnsnyttige formål i Vestfold til gode»13. OCC kan videre fortelle at «Det er 

ventet at prosessen frem til at en endelig løsning kan iverksettes vil være ett til to 

år»14. Det er altså ikke helt sikkert at det vil bli et nytt eierskap, selv om mye tyder 

på at det vil skje. Uansett er det snakk om en prosess som pågår, og som vil pågå 

i lang tid til. Per dags dato er og blir OCC et selskap som ligger innunder den 

omstridte Brunstadstiftelsen. Det er et ubestridelig faktum. 

 

Legger man godviljen til, kan man hevde at NSF nettopp er med på å bidra til 

endring i eierskapet når de går inn i dialog og samarbeid med OCC. NSF mener i 

hvert fall å hevde det selv: «Styret i NSF er stolte over at norsk sjakk har vært 

med på å påvirke Oslofjord til å framskynde arbeidet med endring av 

eierskapsform»15, heter det i invitasjonen til festivalen.  Innvendingen mot dette 



bør likevel være mer enn åpenbar: Man ville vært mye tydeligere i hva man mener 

og trolig vært med på å skape raskere endring ved å si at det er uaktuelt å legge 

et arrangement til OCC så lenge eierskapet er som det er. Nettopp dette gjorde 

NHF med presidenten i spissen: «Forbundsstyret opplever at den positive dialogen 

Norges Håndballforbund og OCC har hatt, har beveget OCC og deres forhold til 

trossamfunnet. Vi er spente på å se utviklingen i arbeidet med arenaens fremtidige 

eierskapsstruktur16». Både NHF og NSF har altså hatt en dialog med OCC, og begge 

har uttrykt at det er problematisk å legge arrangementer dit av hensyn til 

koblingene til BCC. Forskjellen er at NHF eventuelt venter med å legge 

arrangementer dit til eierskapet er endret, mens NSF synes det er helt greit å 

samarbeide med OCC så lenge intensjonen om endring er til stede. 

 

Økonomiske betenkeligheter 

Det at OCC enn så lenge fortsatt er et underselskap av BCC bringer videre det 

økonomiske aspektet på banen. OCC proklamerer at «Et delmål i prosjektet er at 

fremtidige overskudd ikke skal komme BCC til gode»17. Dette kan vanskelig 

tolkes som noe annet enn at et eventuelt overskudd fra «ChessParty» i mai 2020 

nettopp kommer Brunstadstiftelsen og BCC til gode. Derfra er veien kort til å gjøre 

seg noen betraktninger rundt sjakkfestivalen: Betyr ikke dette at alt av penger 

som deltakere og tilskuere legger igjen under arrangementet kan vise seg å være 

en direkte eller indirekte økonomisk støtte til BCC? Hvordan kan en skolelærer som 

tar med seg klassen sin til landsfinalen i Sjakk5ern, en sjakkleder som tar med 

seg medlemmer av sjakklubben til en BGP/NGP-turnering, ja en hvilken som helst 

deltaker eller tilskuer på arrangementet, forsvare at pengene som blir brukt hos 

OCC direkte eller indirekte vil kunne gå til å støtte en organisasjon som er imot 

homofili? Mot dette kan man innvende at OCC kanskje ikke vil gå med overskudd 

på arrangementet, men uansett overskudd eller ikke vil BCC kunne tjene på dette 

på sikt, ved å bruke sjakken til å skaffe seg goodwill og et forbedret omdømme 

etter fadesen med håndballforbundet. 

 

NSF har satt sine medlemmer i en skikkelig skvis ved å holde fast ved 

gjennomføringen av «ChessParty» så lenge eiersituasjonen er som den er. På den 

ene siden ønsker sjakk-Norge å støtte opp om flotte initiativ og arrangement som 

kan bidra til vekst for sjakkmiljøet, men på den andre siden vil man ikke støtte 

organisasjoner som BCC. Vi vet ikke hva som skjer i fremtiden. Vi vet strengt tatt 

ikke OM det blir et eierskifte, og vi vet i hvert fall ikke NÅR det blir. Det vi vet med 

sikkerhet er at koblingen mellom OCC og BCC per dags dato er uomtvistelig. En 

deltakelse på «ChessParty» er i ytterste konsekvens en økonomisk støtte til en 

organisasjon med utdaterte holdninger og et særdeles dårlig rykte i det norske 

samfunnet. 

 

 

 



Etiske betenkeligheter 

Den etiske problemstillingen i saken står uansett klart sterkere enn den 

økonomiske. Faktisk burde NSF vært meget betenkt med å legge arrangementet 

sitt til OCC selv om sistnevnte skulle vært helt løsrevet fra BCC. OCC ligger 

geografisk til i Brunstad, som er og blir et fast samlingssted for menigheten BCC, 

og har vært det i over 60 år. BCC forteller på egne hjemmesider at de avholder 7-

8 årlige internasjonale konferanser, samt fire internasjonale camper for ungdom – 

hovedsakelig på OCC18. At NSF legger et arrangement til et hvilket som helst 

religiøst område er i seg selv ikke uproblematisk. Å legge et arrangement til et 

sted som har så nære forbindelseslinjer til en menighet med et frynsete rykte 

knyttet til konservative holdninger, er og blir nærmest uforståelig. Vil virkelig 

styret i NSF assosieres med dette? Det har de siste årene dessuten vært et problem 

at mange store idrettsarrangementer, både i og utenfor sjakkverdenen, blir lagt til 

land med alvorlige brudd på menneskerettigheter, eksempelvis i form av 

undertrykkelse av kvinner og homofile. Da bør vi i hvert fall i Norge, i verdens 

beste land å bo i, kunne klare å tilby et arrangement der man ikke kan sette 

spørsmålstegn ved om det bygger på norske inkluderende verdier og holdninger. 

 

Mangelfull åpenhet 

Et annet moment som må nevnes er den nærmest totale mangelen på åpenhet 

som har blitt vist gjennom hele prosessen fra NSF sin side. Med Kindred-saken fra 

i sommer friskt i minne, der NSF fikk krass kritikk for sin mangelfulle åpenhet 

overfor medlemmene, skulle man tro at de ville spille med helt åpne kort i en 

såpass kontroversiell sak som dette. OCC er i NSFs styrereferat fra 21. august 

2019 nevnt som arrangørsted for NM for lag og Landsfinalen i Sjakk5ern19. 

«ChessParty» nevnes for første gang i referatet fra styremøtet 16. oktober i fjor 

høst: «Chess Party: Dette store arrangementet vil bli avholdt på Oslofjord 

Convention Center i Kr. Himmelfart-helgen 2020, med landsfinale i Sjakk5ern 

2019/20 og NM for klubblag 2020 som to store innslag blant totalt 20-30 

programposter. NSF har inngått en avtale med eventbyrået Kjentfolk om det hele. 

Resten av dette referatpunktet er ikke med i offentliggjort referat.20». I samme 

referat skrives det at neste styremøte er 11.12.19, men på forbundets 

hjemmesider finnes det per 9. mars ikke flere referater21. Har «ChessParty» blitt 

diskutert på andre styremøter vi ikke har referater fra? Hvordan er det økonomiske 

ansvaret fordelt mellom de ulike aktørene som står bak arrangementet? Hvilken 

kontakt har NSF hatt med OCC? Hvilke betraktninger er gjort rundt dilemmaet 

med tilknytningen til BCC? Har ikke medlemmer av NSF og potensielle deltakere 

på «ChessParty» rett til å vite hva slags arrangement man eventuelt deltar på? Alt 

dette er momenter NSF burde vært helt åpne om gjennom hele prosessen, særlig 

etter saken med håndballforbundet. Det eneste vi sitter igjen med foruten reklame 

for arrangementet, er noen fattige ord i et par styrereferater og en kort kommentar 

i Aftenposten fra NSFs generalsekretær. 

 

Det er forunderlig at NSF ikke har tatt initiativ til en slik åpenhet, og samtidig 

merkelig at ikke medlemmer av forbundet har reist debatten rundt «ChessParty» 



før nå. Det må da være flere medlemmer i NSF som etter medieoppslagene med 

NHF og OCC sitter med betenkeligheter knyttet til dette arrangementet? Kanskje 

er man redde for å stå frem, av frykt for å måtte stå opp for sin mening mot sterke 

krefter i og utenfor sjakkforbundet. 27. februar kommer plutselig NSF i den 

tidligere omtalte invitasjonen på banen med noen avklaringer rundt 

arrangementet22. Her skryter de av samarbeidsavtalen de har fått til, og fremhever 

at avtalen er gunstig med bakgrunn i at NSF er sikret inntekter og ikke løper noen 

økonomisk risiko. De skriver videre at de har mottatt henvendelser fra medlemmer 

som er skeptiske til å legge arrangementet til OCC. Det er altså først etter press 

fra flere medlemmer at NSF ser behovet for å komme med noe mer informasjon. 

Ting tyder på at NSF ikke har ønsket at denne debatten skal tas offentlig, og det 

er lett å tolke publiseringen 27. februar som at de forsøker å kvele debatten før 

den har begynt. Ja, det er uheldig at debatten kommer så sent som nå, men 

dersom NSF ikke tåler at debatten kommer, så tåler definitivt heller ikke 

arrangementet dagens lys. 

 

Usikker fremtid 

Norges Sjakkforbund fortjener honnør for å forsøke å ta norsk sjakk til nye høyder 

med et ambisiøst og massivt arrangement. I dette tilfellet har de imidlertid 

navigert i det skjulte uten å følge fjellvettreglene23, og dermed endt opp med å 

legge det som kunne blitt tidenes norske sjakkhøydepunkt til tåkeland. Så gjenstår 

det å se om de nå likevel vil følge fjellvettregel nummer 8 - og dernest om NSFs 

medlemmer mener regelen fortsatt gjelder. 
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