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En uvanlig sterk sjakk-
turnering i Harstad 
kan bare beskrives 
som en suksess.

- Det meste har gått bra. vi er 
storfornøyd, sier Nils-Jakob 
Schjelderup.

Han er styremedlem i Har-
stad sjakklubb.

Skryt fra vinneren
Etter 168 sjakkparti sto Jon 
Kristian Røyset fra Tromsø 
igjen som vinneren. Han stakk 
av med førstepremiepotten på 
5.000 kroner. Røyseth har bare 
gode ord å si om årets turne-
ring:

– Det har vært artig. Jeg har 

møtt en stormester og to inter-
nasjonale mestere, sier Røyseth

– Og det er alltid moro å slå de 
beste, legger han til.

Beste harstadværing ble Peter 
Flermoen, som endte på en 
sterk 5. plass - etter å ha tatt 
skalpen til to internasjonale 
mestere.

Til slutt sto to Internasjonale 
mestere og begge brødrene Røy-
seth fra Tromsø igjen foran 
Flermoen på resultatlista.

Sterk turnering
Jon Kristian Røyseth legger 
ikke skjul på at en stor premi-
epott og flere store store sjakk-
navn var utslagsgivende for at 
han valgte å være med på Har-
stad open.

Ifølge styremedlem Schjelde-
rup er styrkingen av turnerin-
gen ikke en permanent 
strykning.

– Det er kostbart og det er 
mye ekstraarbeid når vi har en 
så sterk turnering som vi har 
hatt i år.

Det betyr derimot ikke at 
neste års turnering blir en ned-
tur for de sjakkinteresserte.

– Vi har 90-års jubileum til 
neste år, så det blir nok gjort 
noe ekstra under Harstad open 
også til neste år, sier Schjelde-
rup.

Marius B. staveli
mbs@haalogalandavis.no

SPENNENDE INNSPURT: Etter nesten fem timer på hver sin side av sjakkbrettet var det Jon Kristian Røiseth som tok 
det avgjørende trekket.

INTERNASJONAL MESTER: Bjarke Sahl fra Danmark MåTTE gi tapt for Tromsøværingen Jon Kristian Røyset

PARTITILHØRIGHET: 168 offisielle partier med sjakk ble spilt under  

Harstad open. Hvert parti kan vare opp mot fem timer.

Sjakksuksess


