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Hei, 
 
Aller først må jeg si at invitasjonen til «Spilltanken» er veldig interessant, og jeg har derfor meldt meg 
på.  
 
Sparebankstiftelsen DNB har «sosial spillkultur» i vår handlingsplan, og ønsker å bidra til flere og 
bedre møteplasser der barn og ungdom kan lære om og utøve ulike typer spill i felleskap. Ikke kun 
knyttet til dataspill, men også analoge aktiviteter som brettspill eller rollespill. Likevel er det dataspill 
som er mest sentralt i de prosjektene som henvender seg til oss innen dette temaet. Vi har blant 
annet vært med på å finansiere spillklubb i bibliotek og esport i breddeidrettslag den siste tiden. 
 
Vi har nå på forsommeren invitert noen av de samme aktørene til oss som dere vil bruke under 
«Spilltanken», for å gi innspill til hvordan stiftelsen vår kan bidra på en god måte til sosial spillkultur i 
Norge. Vi kan på ingen måte påberope oss å ha stor og fullt oppdatert kompetanse på området, 
derfor er det viktig for oss å møte de som er tettest på aktiviteten.  
 
Håper derfor vi kan komme et skritt eller to nærmere etter denne samlingen i september. 
 
Når dere etterspør innspill til hvordan spill kan se ut i DKS, så er en av flere mulige 
inspirasjonskilder jeg kommer på Skolesjakken, arrangert av Norges Sjakkforbund. Den føyer seg 
også innunder vår satsning på sosial spillkultur, og har vært finansiert av oss siden 2010 (også med 
noe støtte fra Utdanningsdirektoratet). 
 
Dette er en modell som har skapt veldig stor aktivitet, og antallet norske skoler som tilbyr elevene 
sjakk har økt fra 170 før oppstart, til over 600 ved inngangen til 2019.  
 
Nå er ikke sjakk og dataspill fullt ut sammenlignbart, men sjakken har gått fra å være et spill ansikt til 
ansikt, men hvor hovedvekten av aktivitet i dag skjer digitalt gjennom apper eller nettsider. Her har 
sjakkforbundet og skolene gjort en god jobb med å skape felles møteplasser og opplæring som man 
kan få utbytte av, både for videre spill online og analogt. Sjakk og dataspill deler nok en del av de 
samme potensielle positive effektene, men også en del av utfordringene. 
 
Vi følger veien videre, ser frem til konferansen, og håper vi kan støtte oppunder gode prosjekter 

fremover. 😊 
 
 
Vennlig hilsen 
Steinar Sæthre 
Rådgiver tildelinger 
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