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Tar pause etter VM
Norges beste sjakk-
spiller under 16 år, 
Martin Flermoen fra 
Harstad, tar et halvt 
års pause fra sjakken 
etter VM i Brasil.

– Det er ikke så lett å holde 
motivasjonen oppe. Harstad 
sjakklubb er veldig liten. I Oslo 
finner man kanskje tusen gode 
spillere, i Harstad er det syv. 
Jeg kommer til å ta meg et halvt 
år med fri. Drive med andre 
ting. Så får jeg se det an etter 
det, sier Peter Flermoen.

Det innebærer at Flermoen 
ikke satser mot sjakk-OL i 
Tromsø, men det betyr ikke at 
han legger brikkene på hylla for 
godt.

– Jeg håper jeg savner sjak-

ken etter det, slik at jeg kan 
komme tilbake og  spille med 
glede igjen. Hvis ikke så blir jeg 
nok ikke å komme tilbake til 
sjakk, sier Flermoen

To nye skalper
Under helgas sjakkturnering i 
Harstad sto hjemmehåpet Peter 
Flermoen for to store bragder - 
seier mot internasjonale mes-
tere.

– Man vet at man møter sin 
overmann når man møter en 
Internasjonal mester eller en 
stormester. Denne turneringa 
har jeg møtt tre internasjonele 
mestere og slått to av de. Det 
skal jeg egentlig ikke gjøre fordi 
de er på et høyere nivå enn meg, 
men det er bare å prøve å ikke 
ha noe respekt for dem, sier 
Flermoen.

Tidligere har han slått en 
internasjonal mester - at han nå 
har tatt to store skalper til 
beskriver sjakktalentet som 
artig.

– Det var synd jeg tapte siste 
kampen. Det var en premiepott 
på fem tusen kroner for første-
plassen. Jeg hadde jo til og med 
planlagt hvilke fotballsko jeg 
skulle kjøpe, men jeg hadde 
ikke fortjent det. Jeg er ikke 
den beste i denne turneringen, 
sier Flermoen.

VM-feber
Nå gleder 15-åringen seg til å 
delta i sjakk-VM.

– Det blir kult å være med på 
VM, jeg tror jeg får oppleve vel-
dig mye, sier Peter Flermoen.

Som den beste norske sjakk-
spilleren mellom 14 og 16 år 

fikk han valget: Vil du være 
med på EM eller VM? Valget 
falt på Brasil, men var det lan-
det eller mesterskapet som fris-
tet mest?

– Det var Brasil som fristet. 
Jeg skal selvfølgelig gjøre det så 
bra som mulig, men det er 
mange gode spillere med i VM. 
Det er en tre fire stormestere i 
min aldersklasse, sier Fler-
moen.

Flermoen har deltatt på to 
VM og et EM tidligere. Det har 
endt med en 57. plass, en 25. 
plass og en  6. plass.

– Det er forskjell på kvaliteten 
på VM og EM. Det er mer status 
å være med på VM, men det er 
også et mye høyere nivå, sier 
Flermoen.

Marius B. staveli
mbs@haalogalandavis.no

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.

SJAKK, IKKE MATT: Peter Flermoen tar en pause etter sjakk-VM i Brasil, og tror ikke han kommer til å satse mot OL i Tromsø.

Sjakksuksess


