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Peter Flermoen(18) 
og Ødøn Toth 
Engegård(17) har 
store ambisjoner 
som sjakkspillere.
harsTad: De to har bestemt 
seg for å konsentrere seg fullt 
og helt om sjakkspillet.

rangert høyest
Peter Flermoen bestemte seg 
for to år siden å satse på fot-
ball, og la sjakkbrikkene på 
hylla. Nå gjør han ”comeback” 
ved sjakkbordet og er allerede 
plukket ut til å representere 
Norge under VM for U18 spil-
lere i Sør-Afrika i september.

– På grunn av den lange 
pausen jeg har hatt fra sjakk-
spillingen hadde jeg ikke god 
nok rangering til å komme 
med på landslaget, men takket 
være tidligere resultater bidro 
disse til at rangeringen min 
var god nok, sier Flermoen 
som per i dag er rangert høyest 
i sin klasse i landet.

Kastet bort 
Ifølge Stein Jensen i Har-

stad Sjakklubb er Flermoen et 

talent helt utenom det vanlige.
– Etter mitt syn har Peter 

kastet bort to år på fotbal-
len. Han hadde antakelig blitt 
Nord-Norges første internasjo-
nale mester dersom han heller 
hadde spilt sjakk, sier Jensen 
og legger til: Da Magnus Carl-
sen for fem- seks år siden så 
Peter spille mente han at han 
var en av landets tre beste spil-
lere i sin klasse, sier Jensen.

Like god
Selv mener Flermoen at han 

fortsatt skal kunne hevde seg 
blant de beste i landet.

– Jeg er en like god spiller 
somtidligere og kan fortsatt 
bli den første internasjonale 
mesteren fra landsdelen. Jeg 
er supermotivert for å delta i 
VM i Sør-Afrika der jeg vilmø-
te mange spillere på et svært 
høyt nivå. Målsettingen er å 
komme blant de 10-20 beste, 
sier en optimistisk Flermoen.

Ungarsk trener
Også Ødøn Toth Engegård 

har vist stor fremgang de siste 
to årene. Han vant nylig klasse 
1(klassen under eliten) under 
nordnorsk mesterskap.

Stein Jensen har stor tro på 
at også Ødøn kan nå langt som 
sjakkspiller.

– Det er artig å se den utvik-
lingen han har hatt. Han kan 
bli så god som han bare vil og 
kan utmerket godt bli en frem-

tidig internasjonal spiller, sier 
han.

_ Jeg trener sjakk med min 
ungarske trener på Skype 
15-20 timer i uka, og har ambi-
sjoner om å satse i årene frem-
over, så får vi se hvor langt det 

rekker, sier Toth Engegård.

Andreas Isachsen
97578300 - ais@ht.no -

Konger i sjakk

sJaKKTaLENTEr: Peter Flermoen(t.h.) og Ødøn Toth Engegård spås en stor fremtid som sjakkspil-
lere. Foto: Andreas Isachsen
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BMCard

Tilbudene gjelder f.o.m. 19. juni t.o.m. 28. juni, eller  så langt lageret rekker i kampanjeperioden.  
Enkelte varer kan være bestillingsvare. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.

BMCard  -  Kjøp nå og betal om 6 måneder
Kortet som gjør det enda enklere for deg å handle, holde oversikt og gjøre 
gode kjøp. Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. 6 måneders rentefri 
betalingsutsettelse for kr. 349,- Gode BMCard-tilbud.

VINDUER I TRE 
FRA NORDAN 
OG TRENOR

÷45%
YTTERDØR

Cello 6GL hvit. FG-godkjent lås. 
Leveres med låsekasse og sylin-

der. M 10x21. Eks. vrider.

hos oss!

Pris pr. l.m.

Gran 19 x 148 
rektangulær. Hvit Visir. 

1890
Gran 19 x 148 D-fals 

28 gr. Hvit Visir. 

1925
GRUNNET KLEDNING KL. 1

Gran 19 x 148 
rektangulær.

1490
Gran 19 x 148 
D-fals 28 gr.

1495
UBEHANDLET KLEDNING KL. 1

Gran 19 x 148 
rektangulær.

2710
Gran 19 x 148 
D-fals 28 gr.

2750
GRUNNET OG MALT KLEDNING KL. 1

3.990
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