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Harstad:

Selv om de ble spilt sjakk
matt for sponsorhjelp fra
Sparebank1 Nord-Norge,
gikk Kila-elevene til
topps i helgas sjakktur-
nering.

Tone Anita Karlsen

Ifjor ble klassen på Kila skole
norgesmestere i sjakk for tre-
djeklassinger, og kvalifiserte

seg automatisk til årets norges-
mesterskap, som gikk av stabelen
i Bærum sist helg. Der ble Kila-
elevene norgesmestere igjen,

denne gang for fjerdeklassinger i
sjakkfireren, foran Kanebogen
skole på en god andreplass.

Søkte sponsorhjelp
For å skaffe penger til å reise til
landsfinalen måtte foreldre til
begge klassene stå på for å få
sponsorhjelp. Som Harstad Ti-
dende har skrevet tidligere over-
rakte ordføreren i Harstad begge
klassene 5000 kroner i reisestøtte i
slutten av april. Men heldigst var
4A ved Kanebogen skole som like
før reisen fikk overrakt en sjekk på
50.000 kroner fra Sparebank 1
Nord-Norge.

Harstad Tidende kjenner til at
foreldre ved Kila skole har reagert
på dette, fordi Kila-klassen skal ha
fått avslag fra Sparebank1 i høst

med begrunnelse at de søkte etter
at søknadsfristen gikk ut.

To søknadsfrister
Banksjef Lasse Hagerupsen i Spa-
rebank1 Nord-Norge er usikker
på hvordan dette har skjedd. Han
forklarer at de har gavefondet
Sparebanken1 Nord-Norgefondet
der de tildeler en del av overskud-
det deres tilbake til samfunnet,
spesielt til tiltak innen forskning
og kultur. Dette skjer to ganger i
året med søknadsfrist 1. oktober
og 1. april.

– Jeg vet ikke helt konkret hva
som har skjedd men de kan ha
søkt og fått avslag for søknadsfris-
ten i høst. Det er ganske mange
som søker her så det er ikke alle
som får, forklarer Hagerupsen.

Det var den 5. april i år ble at
det klart at Kanebogen skole også
kvalifiserte seg til landsfinalen,
men banksjefen sier de hadde
søkt innen fristen, og derfor fikk
støtte til reisen.

– Det er regionstyret i banken
som avgjør hvem som skal få og
de syntes dette var en fin sak.
Først i etterkant har vi fått vite at
også Kila skulle dra, men vi kjente
da ikke til noen søknad fra dem,
forklarer han.

– Burde vært behandlet i lag
Hagerupsen synes likevel det er
veldig dumt at søknadene fra dis-
se to ikke er blitt behandlet sam-
men.

– Selvfølgelig skulle disse vært
sett i sammenheng, men det pålå

nå ingen søknad fra Kila. Hvis
begge søknadene hadde vært
inne sammen kunne vi sett på
dem i lag. Det er veldig kjedelig at
noen føler seg forskjellsbehand-
let. Tanken vår var at vi støttet en
god sak når søknaden kom fra Ka-
nebogen. Sjakk i skolen er bra og
derfor prioritert foran andre gode
formål, sier Hagerupsen som selv
ikke sitter i regionstyret som tilde-
ler.

Han forstår at man er skuffet i
Kila og håper nå foreldrene kan
forklare ungene hvorfor det blei
sånn.

– Og så ønsker vi velkommen
en ny søknad ved neste anled-
ning, sier Hagerupsen til slutt.

Kila-elevene til topps igjen
NORGESMESTERE IGJEN: Fjerdeklasse ved Kila skole ble norgesmestere for andre gang i sjakk, i helga.


