
Harstad:

I vår ble de nasjonale
sjakkiskolen-vinnere. I
går fikk de møte to
verdensenere i sjakk.
Andreas Isachsen

Klasse 4A ved Kila skole fikk
ifølge kontaktlærer Anneli-
se Eriksen en pangstart da

de i går, for første gange etter seie-
ren i mai, gikk i gang med satsing-
en mot neste års sjakkiskolen fina-
le.

Takket være Stein Jensen i Har-
stad Sjakklubb fikk elevene møte
Anna Zatonskih, født i Ukraina,
men bosatt i USA, og Carmen Voi-
cu Jagodzinsky fra Romania. Dette
er to internasjonalt kjente sjakk-
spillere som har levert toppresta-
sjoner de senere årene. Zatonskih
var i 2011 ranket som nummer syv
i verden av kvinnelige spillere, og
har vunnet det amerikanske mes-
terskapet for kvinner fire ganger.

Stor stas
– For elevene var dette både spen-
nende og lærerikt. I tillegg til å få
møte sjakkspillere i verdenstop-
pen måtte de på forhånd forberede
seg på å stille spørsmål til dem på
engelsk, noe de syntes var stor stas.
Etter å ha spilt sjakk i om lag en
time med de to kvinnene ble det
hele avsluttet med at to og to elever
spilte sammen mot en av de to i et
timinutters langt parti. Det var da
10 år gamle Ottar Opsal, en av ele-
vene, uttalte følgende etter at øk-
ten var over. «This was the ten
most difficult minutes in my life-
ever!», forteller Eriksen.

Flere skoler
Nå er klassen i full gang forbere-
delsene til neste års sjakkiskoletur-
nering, og Eriksen håper flere sko-
ler i Harstad ser verdien av å delta.
– I fjor var det Kila, Medkila og Ka-
nebogen som deltok. I år håper jeg
de andre skolene følger etter. Dette
er utrolig givende å se den entusi-
asmen og konsentrasjonen ele-
vene legger for dagen når de hol-
der på med sjakken. Det gjør det
også inspirerende å være lærer
også, sier Eriksen.

Kort tid
Både Zatonskih og Jagodzinsky var
imponert over nivå elevene holdt.
– Til å ha spilt sjakk i bare ti måne-
der er det utrolig gøy å se hvor mye
de har lært på så kort tid. Vi har er-
faring fra liknende prosjekter i våre
hjemland og kan uten tvil bekrefte
at disse ungene ikke ligger noe til-
bake i forhold til nivået hjemme.
Hos oss er det i likhet med her ikke
noe fokus på å få frem gode enkelt-
spillere, men derimot heller å se
verdien av å lære og blant annet
konsentrere seg, sier de to.
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BLINDSJAKK: Levi Seberg Haldorsen fikk prøve blindsjakk mot Carmen Jagood-
zinsky med Anna Zatonskih som medhjelper. Foto; Andreas Isachsen.

Harstad.
Levi Seberg Haldorsen fikk
prøve blindsjakk for første
gang og ble imponert over
det han opplevde.
Andreas Isachsen

Det er ikke hver dag man får mu-
ligheten til å møte en topp sjakk-
spiller i Harstad. Levi ble plukket
ut til å spille blindsjakk mot Car-
men Voicu Jagodzinsky.

Flere ganger.
– Jeg ble imponert over hvor god
hun var, og tenk det uten å se hvil-
ke brikker jeg flyttet på- Hvordan
går det an, lurte fjerdeklassingen
på. - Hun satte meg sjakk matt
uten å se en eneste brikke. Hun
fikk kun hjelp av sin makker Anna

Zatonskih som fortalte henne
hvor jeg satte ned brikkene mine.
Dette var utrolig gøy å være med
på, og noe jeg har lyst å prøve flere
ganger, innrømmer Levi, som for-
teller at han har meldt seg inn i
Harstad Sjakklubb etter at de be-
gynte med sjakk i skolen for om
lag ti måneder siden. – Jeg syntes
det er gøy å spille sjakk, og har
allerede deltatt i min første kon-
kurranse i sjakklubben, sier den
unge sjakkentusiasten.

– Han spilte meget godt til å være
bare ti år gammel. Normalt skulle
jeg satt han sjakkmatt mye tidli-
gere, men han gjorde noen over-
raskende trekk som bidro til at jeg
måtte bruke langt flere trekk enn
jeg på forhånd hadde trodd, sier
rumenske Jagodzinsky.

–Hvordan går det an?

Pangstart 
for sjakkelever

For elevene var dette
både spennende og
lærerikt

SJAKKESS:      Elevene i klasse 4a ved Kila skole fikk prøve lynsjakk mot Anna Zatonskih (nærrmest) og Carmen Voicu Jagodzinsky. Foto: Andreas Isachsen.


