
 

 

 
Postadresse: Torvholsteigen 10, 4316 SANDNES – epost: post@smeaheiaskolesjakk.no 

http://www.smeaheiaskolesjakk.no 
Mobilnr. 480 78 728 
Org.nr.: 994 967 134 

Bankkontonr. 3250.25.79478 

Invitasjon til 

 

Motivasjonssamling / simultansjakk med 

 

Stormester Jon Ludvig Hammer 

 

 

 

Lørdag 30. mai 2015 kl. 11:00-18:00 

 

NB. Sted: Sola videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 SOLA 

 

Motivasjonssamlingen er for spillere, trenere, ledere, foresatte og for alle 

andre interesserte. Det vil også bli sjakkorientering på ulike nivå under 

foredragene. 

 

Kl. 11:00 – Velkommen og oppstart 

Kl. 11:10-12:00 Sjakkundervisning del 1 

Kl. 12:00-12:15 Pause 

Kl. 12:15-13:00 Sjakkundervisning del 2 

Kl. 13:00-13:30 Pause med pizza og brus 

Kl. 13:30 – 1. pulje simultansjakk mot GM Jon Ludvig Hammer 

Kl. 14:45 – 2. pulje simultansjakk mot GM Jon Ludvig Hammer 

Kl. 16:00 – 3. pulje simultansjakk mot GM Jon Ludvig Hammer 

Kl. 17:00–1715 Pause 

Kl. 17:15-18:00 Sjakkundervisning del 3 

Kl. 18:00 – Slutt

http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&d=http://nb-no.facebo#!/groups/smeaheia.skol


Påmelding til motivasjonssamlingen og simultansjakken på 

Turneringsservice eller mail post@smeaheiaskolesjakk.no innen fredag 22. 

mai. NB. Det kan være lurt å melde på tidlig da spesielt simultansjakken kan 

bli fulltegnet. 

 

I simultansjakken vil stormester Jon Ludvig Hammer spille mot inntil 24 

spillere samtidig i opptil 3 puljer. Simultansjakken er for både nybegynnere 

og viderekomne. 

 

I simultansjakken vil deltakerne ha 15 minutters betenkningstid, mens 

stormester Jon Ludvig Hammer vil ha 45 minutters betenkningstid. 

 

Pris kr. 200,- ved påmelding og betaling til konto 3250.25.79478 innen 22. Mai 

2015. Merk innbetalingen med navn på påmeldte. 

 

NB. Påmeldte som ikke har betalt innen 22. Mai vil bli strøket fra 

påmeldingslisten. 

 

Ved etterpåmelding eller kontant betaling ved frammøte er prisen kr. 300,- 

 

Vel møtt til en spennende og motiverende sjakkdag på Sola videregående 

skole. 

 

Kontakt styreleder Roar Nærheim, mob. 480 78 728 eller e-post: 

post@smeaheiaskolesjakk.no for mer informasjon om motivasjonssamlingen. 

 

Faktaboks (hentet fra Wikipedia) 

Jon Ludvig Hammer (født 2. juni 1990) er en norsk sjakkspiller. Han har tittelen internasjonal 
stormester (GM) og har siden april 2009 vært nummer to på Norgestoppen i sjakk bak Magnus 
Carlsen[1]. Hammer ble tildelt tittelen av FIDE mandag 9. mars 2009.[2] Han er dermed Norges tiende 
stormester. Hammer fulgte sjakklinjen på NTG, der han ble trent av Simen Agdestein. 

Hammer regnes blant de største norske sjakktalentene, selv om prestasjonene hans til en viss grad 
har blitt overskygget av de til klassekameraten Magnus Carlsen. Likevel har ikke Hammers 
prestasjoner vært oversett, og han har en rekke seiere i aldersbestemte norgesmesterskap.[3] 

I norgesmesterskap er Hammers beste resultat seieren i 2013 på Lillehammer [4], samt andreplassen 
fra 2008, da han kom likt på poeng med Frode Elsness i Tønsberg i juli, men tapte imidlertid 
stikkampen i september.[5] 

Hammer sikret seg stormestertittelen med førsteplassen i den internasjonale turneringen på Gjøvik i 
årsskiftet 2008-2009. Selv om remis hadde vært tilstrekkelig for stormestertittelen, og delt førsteplass, 
satset Hammer på seier og vant dermed turneringen alene.[6] 

I mars 2010 deltok Hammer i den sterke turneringen Cappelle la Grande i Frankrike. Hammer gjorde et 
svært sterkt resultat og endte på 8. plass med 6.5/9 og en prestasjon på 2676. Dette var nok til en 
femte GM-norm selv om dette ikke er nødvendig for å få tittelen. 

I juli 2010 deltok Hammer i det greske lagmesterskap i Hellas der han spilte for laget L.P.Florinas. 
Hammer gjorde sitt sterkeste resultat så langt med 5.5/7 og en prestasjon på 2891. Dette ga 23 nye 
ratingpoeng og Hammer er nå uoffisielt verdens 81. beste spiller. Han spilte remis mot Nordens nest 
beste spiller GM Peter Heine Nielsen, og tapte mot GM Vasilij Ivantsjuk. Blant nevneverdige 
motstandere som tapte mot Hammer er GM Arkadij Naiditsj, GM Robert Kempinski og GM Viktor 
Bologan. 

Hammer slo i 2010 Magnus Carlsen i en turnering i Kristiansund.[7] 
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