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Harstad jubilerte med stil

Harstad sjakklubb

· Stiftet 9. mars 1922, 90 år i 2012.

· Klubben hadde sin glansperiode  
medlemsmessig på slutten av 
60-tallet og begynnelsen av 70-tal-
let med 70 aktive medlemmer.

· Nå 27 medlemmer, i tillegg cirka 
25 i barnesjakklubben.

· Klubbens leder Stein Jensen er 
også en av klubbens mest frem-
tredende spillere. Han ble norges-
mester for juniorer i 1976 og har to 
ganger deltatt i eliteklassen. Han 
ble nordnorsk mester tre ganger 
på rad fra 1976 til 1978.

· Harstad Sjakklubb vant i 1992 
nordnorsk mesterskap for lag og 
kvalifiserte seg for NM-finalen der 
det ble femteplass.

· Klubben arrangerte instruktør-
kurs i 2002. Dette startet en stor 
og lovende barnesjakkrekrut-
tering. Som et produkt av barne-
sjakken begynte storspiller Peter 
Flermoen (nå 16) i klubben i 2003. 
Peter deltok i sitt første NM for 
ungdom bare ni år gammel og tok 
en sterk bronsemedalje. Han vant 
fire NM for ungdom og to nordiske 
mesterskap for ungdom. En sjette-
plass i EM for ungdom i 2008 fikk 
han også med seg før han forelø-
pig har tatt en pause fra sjakken.

Harstad sjakklubb feiret 90-årsjubileum med 
en grand prix-turnering utenom det vanlige. 
På startstreken stod flere utenlandske 
storspillere, blant dem Anna Zatonskih, fire 
ganger amerikansk mester for kvinner. 

Av Silje Bjerke

Dette var 30. gang Harstad Grand Prix gikk av stabelen, denne gangen 
under navnet Finn Chess International etter sponsoren Advokatfir-
maet Finn. For de inviterte spillerne ble det en flott opplevelse med 
et proft opplegg med sightseeing og middager. 

En original og godt mottatt vri fra arrangøren var å invitere mange 
kvinnelige toppspillere. I tillegg til amerikanske Zatonskih og den 
rumenske kvinnelige stormesteren Carmen Voicu-Jagodzinskij, 
hadde arrangøren fått med seg de norske landslagsspillerne Sheila 
Barth Sahl, Silje Bjerke, Erle Hansen og Elise Forså.

- Vi ønsker å inspirere unge jenter til å fortsette med sjakk, forteller 
leder i Harstad sjakklubb og hovedarrangør Stein Jensen. - Og vi 
ønsket å hente en sterk damespiller som kunne profilere damesjak-
ken i media. Dette lykkes vi meget godt med da Anna Zatonskih og 
Carmen Voicu-Jagodzinskijs besøk på en barneskole fikk svært god 
pressedekning. Det ble dermed god reklame for damesjakk og til 
inspirasjon for mange unge jenter på skolen. Videre ønsket vi å prøve 
et konsept med mange WGMer og WIMer i en weekendturnering som 
ville gi lokale spillere muligheter til å møte kvinnelige tittelholdere.

Sjakkparet WIM Sheila B. Sahl og IM Maxim Deveraux var 
blant de inviterte spillerne til Harstads storslåtte jubile-
umsturnering.
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- Vi støttet også økonomisk to av Norges beste juniorjentespil-
lere Erle Hansen og Elise Forså slik at de kunne delta i en sterk 
turnering og være forbilder for yngre jenter, forteller Jensen.

Norgestopp Sheila Barth Sahl var veldig positiv til Harstads 
satsning på kvinner.

- Jeg satte selvsagt pris på å bli invitert selv. Det er utviklende 
for min egen sjakk å få spille mot sterke motstandere som i 
Harstad, sier Sahl. - Det var hyggelig at Stein Jensen og Harstad 
viste at de satt pris på de inviterte spillerne og la opp til en 
sosial ramme rundt turneringen med sightseeing og mid-
dager. Jeg vet ikke om det var et resultat av en bevisst innsats 
fra arrangørene, men det var også mange unge jenter med 
på turneringen. Det må være inspirerende for dem å delta 
sammen med kvinner som hevder seg på et høyt nasjonalt 
og internasjonalt nivå. Jeg tror vi får flere jenter til å fortsette 
med å spille sjakk gjennom tenårene hvis de har kvinnelige 
rollemodeller. Vi trenger kvinner som viser at det er mulig å 
kombinere voksenlivet og spesielt det å ha barn med det å 
fortsette å satse på sjakk, sier Sahl.

Blant de lokale jentene som imponerte i Harstad var 12-årige 
Elise Sjøttem Jacobsen fra Tromsø, som spilte flere remiser 
mot langt høyere ratede motstandere.

På plass 30 år etter
At spillerne trives i Harstad er det liten tvil om. Mange retur-
nerer år etter år. - Kjell Ole Kristensen fra Narvik vant den 
første turneringen med å slå Einar Gausel i 1983, forteller 
Stein Jensen. - Kjell Ole er blitt 65 år og holder ennå koken. 
I år tok han en sterk 15. plass.

- Klubben arrangerte også en meget sterk jubileumsturnering 
i 1997 med deltakelse av flere GMer og IMer, forteller Jensen. 
- Blant annet deltok regjerende norgesmester Berge Østenstad 
og legendariske Svein Johannessen, men likevel ble det finsk 
seier ved Joose Norri. Malcolm Pein deltok også, og i år 15 år 
etter stilte han igjen på startstreken!

Velkommen tilbake
Stein Jensen ønsker velkommen til storturnering i Harstad 
også neste år.

- Det er sikkert at det de to neste årene vil bli arrangert en 
internasjonal turnering, kanskje med samme konsept som 
i år med deltakelse av sterke WGMer og WIMer, sier den 
driftige arrangøren. 

Advokatfirmaet Finn Chess 
International Grand Prix

GRUPPE A (42 deltagere)
1. IM Torstein Bae, SK 1911             5/6 p.
2. IM Kalle Kiik, Estland            4,5 p.
3. IM Maxim Deveraux, Black Knights 4,5 p.
4. IM Anna Zatonskih, USA            4,5 p.
5. GM Heikki Westerinen, Finland       4,5 p.

GRUPPE B (25 deltagere)
1. Vladimir Shabalin, Sortland         5,5 p.
2. Håkon T. Natvig, Sortland            5 p.
3. Kent-Ove Bredeli, Narvik            4,5 p. 

På sightseeing i Harstad fikk de tilreisende spillerne se verdens 
største kanon. Her estiske Kalle Kiik (foran) og arrangør Nils 
Jakob Schjelderup.

Talentfulle Birk Anders Rølvåg fra Narvik (til 
venstre) gjorde det meget sterkt, med seier 
mot blant andre WGM Voicu-Jagodzinskij. Her 
i kamp med stormester Heikki Westerinen.


