
Harstad:

Mandag formiddag får
Kila skole besøk av en
norgesmester i sjakk.

Tore Skadal

Skolen i Harstad har de siste
årene utmerket seg sterkt i
nasjonal sammenheng med

sterke resultater to år på rad. Sko-
lens lag har gått til topps to år på
rad i skolesjakk. Mandag formid-
dag får de besøk av en norgesmes-
ter. Mandag er det GM Jon Ludvig
Hammer som kommer til skolen

Mester i sommer
- Jeg ble norgesmester i sjakk
under NM på Lillehammer, sier
23-åringen, som de tre siste da-
gene har målt krefter ned andre
sjakkspillere i Harstad.

- Jeg er godt fornøyd med at jeg
vant sjakkmesterskapet her i Har-
stad i helga. Jeg rodde i land seie-
ren med å slå amerikanske Anna
Zatonskih i siste kamp. Jeg hadde
overtall i antall spillere på brettet,
og dermed var seieren i havn, sier
Hammer, som spilte seks kamper
i Harstad. Han endte opp med 5,5

poeng og hadde fem seirer og en
uavgjort i turneringen Advokatfir-
maet Finn Chess International.

Førstepremien var på 5.000
kroner.

Skolesjakk
- Jeg synes det er flott at de er et
aktivt skolesjakk-miljø her i Har-
stad. Jeg ble kjent med sporten i
ung alder gjennom SFO, sier 23-
åringen, som mandag skal spille
simultansjakk med skoleungdom
ved Kila skole.

- Det er tydelig at det er en sko-
le med godt konkurranse-inn-
stinkt, sier Hammer, der han sitter
i korridoren ved Heggen videre-
gående skole. Han har akkurat av-
sluttet siste parti, og nå gjenstår
det bare premieutdeling og ban-
kett.

Til India
- Det er første gang at jeg spiller
sjakk i Harstad. Har tidligere spilt
sjakk i Tromsø. Nord-Norge har
mange gode unge jenter i alders-
bestemte klasser som er god til å
spille sjakk, sier han.

- Jeg synes det er flott at turne-
ringen her i Harstad har et fokus
på å få flest mulig kvinnelige
sjakkspillere til turneringen, sier

Jon Ludvig, som er fra Øraker i
Oslo.

- Jeg er like gammel som sjakk-
spiller Magnus Carlsen. Vi gikk i
samme klasse på Norges Topp-
idretts Gymnas i tenårene.

- Magnus skal i november spil-
le tittelkamp i India mot en inder
over 12 partier. Jeg skal være med
i støtteapparatet rundt Carlsen,
sier Jon Ludvig Hammer, som i
fjor studerte journalistikk ved
Høgskolen i Oslo.

I år har tatt en pause, for å kon-
sentrere seg om sjakk på heltid.
Mandag bruker han deler av da-
gen til å lære bort sjakk til eleven
ved Kila skole.
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Nordahl ny leder
Troms:
Linn-Charlotte Nordahl
er valgt til ny leder i Troms
Senterungdom.
Tore Skadal

Troms Senterungdom avholdt
denne helgen årsmøte i Tromsø.
Her ble det valgt nytt styre, og
Linn-Charlotte Nordahl (17) ble
valgt til ny leder for ungdomsorga-
nisasjonen til Senterpartiet i
Troms. Hun gleder seg til å ta fatt
på sin nye rolle, opplyser Sandra
Borch, i en pressemelding etter
årsmøtet.

- Jeg er veldig glad for at jeg får
denne muligheten, og gleder meg
til å bygge opp et sterkt fylkeslag i
Senterungdommen, sier Nordahl.

17-åringen fra Sørreisa blir sett
på som et av de største talentene i
Senterungdommen, og har tidli-
gere vært plukket ut til ungdoms-
organisasjonens talentsamling.
Avtroppende leder i Senterung-
dommen, Sandra Borch sier dette
er et bra valg for Troms Senter-
ungdom.

- Linn-Charlotte har alle kva-
liteter som skal til for å bygge en
sterk organisasjon. Hun er også
tøff i replikkene og har god tyngde
politisk. Dette er en jente vi vil få
se mye til i politikken framover,
melder Sandra Borch.

Harstad:

Nytt eiendomsstyre
Alf Oddvar Kjelbotn er styreleder i
Hans Egedesgt 20. Styremedlem-
mer er Ketil Jarle Kristiansen og
Hergunn Jakobsen. Varamedlem-
mer Eddny Irena Loktu, Rita As-
trid Kind og Randi Harriet Ras-
mussen.

Harstad:

Taule er styreleder
Erik Dotzler Taule er ny styreleder
i Harstad Mekaniske Verkstad as.
Styremedlemmer er Arne Harald
Aune, Ola Aasmund Karlsen, Jan-
Helge Furnesvik, Bjørn Harry Ras-
mussen, Terje Martin Halmø og
John Trygve Lien. Varamedlem er
Viggo Sørstrøm.

Her er styret som ble valgt:
Leder: Linn-Charlotte Nordahl (Sør-
reisa)
Politisk nestleder: Bernt Halvor
Bråthen (Tromsø)
Organisatorisk nestleder: Robin
Stortvoll  (Dyrøy)
Studieleder: Marlene Bråthen
(Tromsø)
Styremedlem: Regine Solli (Lenvik)
Styremedlem: Sandra Borch
(Tromsø)
Styremedlem: Peder Ingvaldsen
(Salangen)
Vara: Tiril Johansen (Lenvik)
Vara: Fredrik Hanssen (Tromsø)
Vara: Hans-Ole Nordahl (Sørreisa)
Vara: Runar Berg (Kåfjord)

FAKTA:

LEDER SENTERUNGDOM I TROMS:
Linn-Charlotte Nordahl er valgt til ny
leder i Troms Senterungdom.

Harstad:

Sju ønsker å levere
brukte biler
Sju leverandører har levert inn til-
bud på å få levere fem brukte vare-
biler til Harstad kommune. Brø-
drene Andersen, Ford Harstad,
Sulland Tromsø, Salminen, Henry
Hammari, Volkswagen Møller Bil-
finans og Helgesen Maskin. Kom-
munen ba i Doffin om tilbud på
to-setes varebiler, ikke eldre enn
2008 og de måtte ikke være kjørt
mer enn 90.000 kilometer.

17-årige Peter Flermoen er
godt fornøyd med at han kun
tapte en av seks kamper
under sjakkturneringen på
hjemmebane i helga.

- Det tar på å spille to partier hver
dag. Partiene var hver i nesten fire
timer, sier Flermoen, som spilte
sin første og siste turnering for
året.

- Jeg har hatt et opphold på to
år fra sjakken. De to siste årene
har det vært fotball og andre ting
som har opptatt meg mest, sier
17-åringen, der han sitter i korri-
doren ved aulaen på Heggen
videregående skole.

- Jeg har spilt nesten 24 timer
sjakk i løpet av tre dager. Det tar
på å holde seg konsentrert over så
lang tid, sier Harstad-gutten.

Sliten, men fornøyd

AVSLUTTET SØNDAG: - Det er slitsomt
å spille seks partier. Partiene varer
ofte opp i fire timer hver, sier Peter
Flermoen, som søndag ettermiddag
spilte sin første turnering på to år.

LES MER PÅ

BESØKER KILA: Søndag gikk den regjerende norgesmesteren i sjakk, Jon Ludvig
Hammer, til topps i dne internasjonale turnering i Harstad. Her får han førstepri-
sen av leder i Harstad Sjakklubb, Stein Jensen. Mandag formiddag besøker du-
oen Kila skole. Foto: Tore Skadal

SJAKKMESTER 
TIL KILA: Den regjerende norgesmesteren i sjakk, Jon Ludvig Hammer, skal mandag formiddag spille simultansjakk mot elever ved Kila skole. I helga

vant han turneringen, Advokatfirmaet Finn Chess International i Harstad. Foto: Tore Skadal
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