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Elever mot norgesmester
Kila:

Regjerende norgesmes-
ter i sjakk, John Ludvig
Hammer, utfordret klasse
5a ved Kila skole til i et
slag sjakk.

Eskil Buseth Folstad

De siste to årene har denne
klassen vunnet en sjakk-
turnering kalt «Sjakk i sko-

len», hvor sjakkinteresserte skole-
klasser møttes for å kjempe om tit-
telen «Norges beste skoleklasse i
sjakk». I den forbindelse fikk klasse
5a besøk av regjerende norges-
mester i sjakk, som utfordret dem
til en runde simultansjakk.

Simultansjakk vil si at han spilte
mot 11 elever samtidig. Mens klok-
ken tikket løp han frem og tilbake
mellom brettene for å gjøre sine
trekk.

Lagseier
Levi S. Halvorsen går i klasse 5a.
Han er medlem av Harstad sjak-
klubb og er veldig interessert i spil-
let. Han synes det var stas å få be-
søk av en NM-vinner.

- Det var veldig gøy å spille
mot han, selv om det var litt van-
skelig. Han var veldig god, så det er
ikke lett å slå ham, sier han.

Levi var med da klassen greide å
vinne turneringen «Sjakk i skolen»
for 1 og 2 år siden. Han husker godt
hvordan det var å ta seieren.

- Det var kjempeartig. Alle
i klassen spilte på lag, og det var
gøy å vinne sammen. Vi fikk fine
pokaler i premie, forteller han.

Han forteller at han jevnlig spil-
ler sjakk.

- Jeg prøver å spille hvert
fall én gang i uka. Jeg spiller også
en del hjemme, for jeg har heldig-
vis et sjakkspill på mobilen min,
smiler han.

Godt sjakkmiljø
John Ludvig Hammer vant NM i
sjakk på Lillehammer dette året.
Han har spilt sjakk helt siden han
som liten gutt gikk på SFO ved sko-
len. I dag er han altså regjerende
mester i spillet, og han ønsker å
skape en større entusiasme rundt
sjakk.

- Jeg håper å skape et stør-
re engasjement rundt sjakk og
sjakkmiljøet her i Harstad. Klasse
5a ved Kila skole har prestert kjem-
pebra i «Sjakk i skolen». Det rører
seg godt i sjakkmiljøet her i byen
nå, sier han.

Han synes det var morsomt å
spille mot elevene.

- Jeg gledet meg veldig til å
komme hit i dag for å se hvor gode
de er. De var veldig flinke, de har
tross alt vunnet en landsdekkende
sjakkturnering for skolebarn, for-
teller han.

Sjakk er gøy
Hammer har følgende råd til lo-
vende sjakkspillere som ønsker å
bli gode.

- Ha det gøy mens du spil-

ler sjakk. Å ha det gøy er en viktig
del av den norske sjakkskolen. Den
russiske sjakkskolen for eksempel
har et litt større fokus mot det å
studere seg god. Mens i Norge er
veldig mye basert på erfaring og
det å spille masse turneringer. Jo
flere partier du spiller, jo mer erfa-
ring får du med deg slik at du utvik-
ler deg som spiller. Spill masse
sjakk er rådet mitt, sier han.

Han mener det finnes lovende
talenter i klassen som kan vokse
seg til å bli gode sjakkspillere. Han
er tydelig på hva det er som kjen-
netegner er god spiller.

- En god sjakkspiller har et
kraftig konkurranseinstinkt.
Han/hun hater å tape, og har en
egen evne til å konsentrere seg og

Ibestad:
Planleggingsleder Hilde Heit-
mann fra Statens vegvesen
og ordfører Dag Brustind
svarte i går kveld på spørsmål
om fjellsikring og utbedring
av riksvei 848 i Ibestad.
Beate Kiil Karlsen

Hilde Heitmann har jobbet med
denne saken det siste året, og sier
hun har møtt stor velvilje fra folket.

Ordfører Dag Brustind sa det er
viktig å få en start på arbeidet, si-
den pengene er få kampen om
dem stor.

3-årsplan
Heitmann forklarte at fjellsikring
var et viktig arbeid, fordi området
rundt Skredan har en ustabil mas-
se. Og dette må gjøres noe med slik
at de som skal jobbe med veien
skal være trygge.

Dette er fase en i ei utbygging
som skal gå over tre år. Her vil det
være fjellsikring i år, veiutbedring
mellom Skredan og Godvika i 2014
og veiutbedring mellom Seihola og
Hamran i 2015.

Heitmann forklarte hvorfor det
er viktig å stenge veien. Under fjell-
sikringen kan det ramle ned stein
og masser i veibanen fra stor høy-
de, og det vil være behov for å sikre
og rydde veien før trafikk kan slip-
pes forbi. På grunn av den smale
vegen vil det være behov for å bru-

ke hele vegbredden til anleggs-
maskiner og masser.

Dagens kjøreveg skal også
sprenges ned for å oppnå nødven-
dig vegbredde, og det vil foregå sik-
ringsarbeider av fjellskjæringer før
man kan slippe biler gjennom.

Det ble også informert om når
veien vil være åpen og endringer
av fergerutene i forhold til dette.
Noe det også vil komme info om i
posten til alle husstandene i kom-
munen. Det vil også komme skil-
ting både i Harstad og på innlan-
det.

Beredskapsbåt og skoleskyss
Det vil bli satt opp en båt som skal
transportere de barna som bor på
Sørrollnes trygt hjem når der ferdig
på skolen.

I samarbeid med Ibestad kom-
mune er brannberedskapen ivare-
tatt. Det plasseres ut pumper og
utstyr på Sørrollnes, mens brann-
mannskapene ved behov vil trans-
porteres med båt til Sørrollnes. Det
samme gjelder syketransport og
legehjelp.

Det ble stilt spørsmål om nød-
vendig opplæring av personer på
Sørrollnes i forbindelse med
brannberedskapen.  Her svarte
Dag Brustind at denne jobben var i
gang.

Konsekvenser
Brustind sa at det vil være en del
konsekvenser for folk i kommunen

under arbeidet. Sørrollnes vil bli
en innestengt bygd mens arbeidet
pågår.

- Pendlere vil også få utfordring-
er, kommunale tjenester kan bli
dyrere, bruk av offentlige tjenester
i Harstad, fergeruter og reiser for
både innbyggerne i kommunen og
andre reisende. Men næringslivet
vil bli de største taperne, sa han.

Aina Mathisen spurte om det
var gjort noen vurderinger om å
sette opp ekstra hurtigbåtanløp.
Brustind svarte at løsninga er for
dyr.

Som julekvelden…
Flere av de næringsdrivende tok til
orde for at de burde fått informa-
sjon om oppstarten tidligere. Og at
det hadde stor økonomisk betyd-
ning for flere av dem. Selv om de
også viste forståelse for at dette var
en nødvendighet.

Lars Hansen driver egen bedrift
og er avhengig av å hente utstyr fra
Harstad. Han spurte om mulighe-
ten for å få førtur på ferga. Han sa
også at det var trasig at næringsli-
vet må ta en del av regninga uten å
ha noen påvirkning.

Heitmann svarte at Vegvesenet
ikke kan styre en slik ordning.

- Det vil være vanskelig å gjøre
forskjell, sa han. men lovet å disku-
tere innspillet med entreprenøren.
Brustind lovte også å ta ideen opp
med fylket.

Lars Johnsen, som har brøy-

Infomøte om fjellsikring

Flere av de næringsdrivende diskuterte løsninger i etterkant av møtet. 
Foto: Beate Killi Karlsen

Planleggingsleder Hilde Heitmann in-
formerte om sikringsarbeidet

Ordfører Dag Brustind sa at det var
viktig å få en start på dette arbeidet

tinga på strekninga, tok opp nød-
vendigheten av å lage en større
snuplass for å kunne snu med

brøytebilen og andre store kjøret-
øy. Det samme om åpning av veien
tidligere for brøyting.

ERFAREN: Levi S. Halvorsen (t.h, nederst ved bordet) er medlem i Harstad sjakklubb og spiller jevnlig.

stenge alt annet ute for å fokusere.
Fokus og konsentrasjon er viktig
for å løse arbeidsoppgavene i sjak-
ken, forteller han.

Selv om han nå er blitt NM-
vinner i sjakk, så har det vært en
lang vei til toppen.

- Jeg husker at min første turne-
ring endte med 2 uavgjort og 4 tap.
Å spille sin første turnering er van-
skelig. Men jeg ga aldri opp og ville
stadig utvikle meg til å bli bedre.
Hardt arbeid trengs for å nå top-
pen, sier han.

SIMULTANSJAKK: Norgesmesteren fikk bryne seg på hele klasse 5a ved Kila sko-
le. Til enhver tid spilte han mot 11 elever samtidig.

� ELISABETH ASPAKER blir den blåblå regjeringens fiskeriminister. Det mel-
der NRK mandag kveld. Aspaker vil ikke kommentere opplysningene, og sier at
det er Erna Solberg som har det endelige ordet.  Aspaker er skolepolitisk tals-
person for Høyre. Den tidligere læreren fra Harstad har sittet på Stortinget for
høyre siden 2005. Hun har ikke gjort seg gjeldende i fiskerispørsmål – til nå.


