
10 Hålogaland avis  Fredag 24. mai 2013 Hålogaland avis  Fredag 24. mai 2013

Til Bærum for å slå Kila
Elevene i klasse 4A 
ved Kanebogen skole 
reiser sørover i dag. De 
skal delta i landsfina-
len i Sjakk i skolen, og 
kjempe mot elever fra 
hele landet. Men det er 
den hjemlige konkur-
renten de bryr seg mest 
om. 

Kila. Elevene i 4A vil veldig 
gjerne slå Kila. Det var nemlig 
de som vant hele turneringa i sin 
klasse i fjor, og nå reiser de ned 
for å forsvare tittelen. Det er 
tydelig at det er mer spennende 
å spille mot «naboskolen», enn 
mot resten av landet.

– Vi har hørt at Oslo for eksem-
pel ikke er så flinke, sier Ina. 

– Ja, det var en på Kila som sa 
at de ikke var så gode, skyter 
Hedda inn. 

Sjakk matt
Det er første time, og elevene bru-
ker den til å øve litt. Det er tross 
alt nærme på landsfinalen nå. 

– Jeg tror det går bra, sier 
Karoline. Hun er midt i et sjakk-
slag med Ina, og ser ut til å gå 
seirende ut av det. 

– Vi kommer sikkert til å tape 
en del også, men vi har mange 
gode spillere, legger hun til, før 
hun gjør Ina sjakk matt. 

– Det verste er at jeg gir henne 
råd underveis, sier Ina. 

Bare moro
De to jentene hadde spilt litt 
sjakk før de begynte med Sjakk i 
skolen. 

– Jeg spilte en del med mamma, 
sier Karoline. 

– Og jeg spilte litt med pappa. 
Dessuten har jeg gått på sjakk, 
forteller Ina. 

Hva er det som er så gøy med 
sjakk da?

– Det bare er gøy, svarer Karo-
line. 

Frank ved nabobordet er midt 
i en omgang med Raghat. 

– Jeg syns det er kreativt, og så 
er det gøy å holde på med. 

Hvordan går spillet mellom 
dere da?

– For meg går det dårlig, men 
for henne går det bra, kommer 
det kjapt fra Frank. 

God læring
Klasseforstander Espen Strand 
tror Sjakk i skolen er et bra til-
tak.

– Vi har jo hørt, blant annet fra 
sjakklubben, at å spille sjakk 
skal være bra for konsentrasjo-
nen og evnen til å tenke langsik-
tig. Men det er litt vanskelig å si, 
for vi har jo ikke noe å måle det 
mot. Ungene liker det, og jeg tror 
nok at det har noe for seg. De 
lærer seg å se framover og å 
tenke taktisk, sier Strand. 

Reiseklare
Klassen har spilt sjakk i ett år 
nå, og er spente før turen til 
landsfinalen. Elevene har øvd ca 
en gang hver uke, men litt hyp-

pigere nå i innspurten. Sjakklub-
ben har også vært innom for å 
instruere og inspirere.

– Vi har jo veldig lyst til å slå 
Kila, men de er fryktelig flinke, 
sier Strand. 

– Da vi hadde den lokale turne-
ringa var det også mye spenning 
i lufta, for de fikk ikke vite 
poengsummern før dagen etter at 
de hadde spilt. Så når det var 
klart at klassen var kvalifisert 
til landsfinalen, måtte vi jo 
komme oss ned dit. Foreldrene 
har gjort en kjempeinnsats og 
klart å dra inn en 70-80000 i 
sponsorinntekter. Helt fantas-
tisk. 

Hanne Gideonsen
hag@haalogalandavis.no

STOR SUM: Onsdag forrige uke var Sparebank1 innom klassen for å gi dem hele 50 000 i sponsorpenger. Her er en glad klasse samlet om sjekken. 

IVRIGE: Fremst ser vi Ina (til venstre) og Karoline, bakerst Raghat (til venstre) og Frank. De var så ivrige på sjakkspil-
linga at det nesten var vanskelig å få til en ordentlig prat. 

SPENTE: – Vi må slå Kila, sa disse tre jentene i kor. Fra venstre: Linnea, Hedda 
og Synne C. 


