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Til Nadderud for å vinne
– Vi skal gjøre alt for 
å vinne landsfinalen 
i sjakk, sier Mathias 
Martinsen.
To fjerdeklasser fra Kanebogen 
og Kila skoler skal reise til 
landsfinalen i sjakk, som arran-
geres i Nadderudhallen 26. mai 
i år. Onsdag var ordfører Mari-
anne Bremnes på plass i de to 
klassene der hun delte ut 5000 
kroner i reisestøtte til hver av 
klassene. Hålogaland avis var 
på besøk på Kanebogen skole og 
tok en prat med de sjakkspil-
lende barna. Mathias Martin-
sen og Hedda Steinheim var 
midt i et parti da vi stakk nesen 
i mellom for å stille noen spørs-
mål. 

På kartet
– Vi skal gjøre alt for å vinne 
landsfinalen, men det kommer 
til å bli vanskelig, sier Mathias 
Martinsenn.

I tillegg til å være svært 
delaktig i Sjakk i skolen, er 
begge med i Harstad sjakklubb 
og trener flere ganger i uka på 
å bli bedre. 

– Jeg har spilt i to år, og liker 
det veldig godt, sier Mathias.

Hedda forteller at hun har 
vært med i litt over et år, og 
synes det er veldig artig. 

– Sjakk er en morsom aktivi-

tet, og vi gleder oss veldig til å 
kunne dra til Norgesmesterska-
pet, forteller hun. 

Ordfører Marianne Bremnes 
ønsket elevene lykke til i fina-
len, og ba de sette Harstad på 
kartet.

– Vi trenger å løftes fram i 
sjakkverdenen. Sett oss på 

sjakkartet, sier Bremnes. 

Stort utbytte
Lærer Espen Strand sier at 
elevene bruker halvannen time 
i uka på sjakkspilling.

– Interessen er selvfølgelig 
variert, som med de fleste andre 
aktiviteter, men alle er med og 

prøver. Nivået varier også, men 
jeg har registrert at flere har 
blitt bedre den tida vi har holdt 
på, sier han. 

Klassen har også fått besøk av 
Stein Jensen i Harstad 
sjakklubb, som har bidratt med 
sjakkbrett og brikker. 

– Jeg merker at konsentrasjo-

nen blir bedre av sjakkspil-
linga. Mange blir flinkere til å 
tenke flere trekk framover, og 
planlegger bedre, sier Strand. 

EspEn BlEss stEnBErg
ebs@haalogalandavis.no

VINNERE: Hedda Steinheim og Mathias Martinsen ønsker å vinne landsfinalen for Sjakk i skolen. – Vi skal gjøre så godt vi kan, sier de.

REISEPENGER: Ordfører Marianne Bremnes var til stede i de to fjerdeklassene for å dele ut 5000 kroner til reisekassene.


