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Selv om ingen loka-
le spillere nådde til 
topps, var det man-
ge partier der det 
ble vist sjakk på 
meget høyt nivå.

HARSTAD: Finn Chess Inter-
national gikk av stabelen i 
helga. Med solid internasjonal 
deltakelse fra Tyskland, Fin-
land, Sverige og Estland, der 
spesielt den tyske stormester 
Michael Feygin tiltrakk seg 
mye oppmerksomhet. 
I alt ble det ifølge turnerings-
leder Stein Jensen fra arran-
gørklubben Harstad sjakklubb 
spilt 400 partier i løpet av hel-
gen, og foretatt et sted mellom 
12-15.000 sjakktrekk.

Fått opp øynene
– Med såpass mange gode 

spillere, der flere har status 
som stormestere, er det ikke 
annet å vente enn at det blir 
prestert sjakk på rimelig høyt 
nivå. 

- I nordnorsk sammenheng 
er det ikke mange andre tur-
neringer som kan måle seg i 
kvalitet som det denne turne-
ringen kan vise til. 

– Dette var fjerde året vi 
arrangerte turneringen, og vi 
merker at stadig flere spillere 
fra inn og utland får opp øyne-
ne for turneringen, sier Jen-
sen, som syntes det er ekstra 

stas at så mange barn- og unge 
deltar i år.

Barneturnering
– Vi arrangerte i år en egen 
barneturnering for første 
gang, der totalt 24 barnesjakk-
spillere fra Sortland, Tromsø 
og Harstad deltok. 

- De aller fleste av disse del-
tok i sin aller første sjakktu-
renring, og tilbakemeldingene 
jeg har fått fra både barn og 
foreldre tyder på at dette har 
falt i god smak, sier Jensen 
og får dette bekreftet av ti år 
gamle Eirik Forså Hansen som 
vant fem av de ni partiene han 
spilte.

Vil fortsette
– Jeg har lært masse om sjakk 
i løpet av helgen, blant annet 
det er lurt å ta rokader samt å 
utvikle offiserene og å ta kon-
troll over sentrum for å lettere 
klare å sette motstanderne i 
sjakkmatt, forteller tiåringen 
som først begynte å spile sjakk 
for en måned siden.

– Men det har vært utrolig 
gøy å være med her i helga, 
og jeg kommer helt sikkert til 
å fortsette å spille, sier han 
og røper ikke overraskendeat 
Magnus Carlsen er favoritt-
spillerene.

Ikke hverdagskost
Også de noe eldre spillerne 
Christoffer Langseth, Tor-

ben Skogen, Johan Petter-
sen, Christer Eide og David 
Aanstad i Harstad sjakklubb 
mener de har hatt stort utbytte 
av å delta i turneringen. 

– Det er ikke hverdagskost at 
det kommer stormestere, som 
er den høyeste rangeringen 
innen sjakkverden, til Nord- 
Norge. 

- Da sier det seg selv at det 
er både kult og lærerrikt å få 
delta i denne turneringen, sier 
sjakkkompisene som heller 
ikke legger skjul på at det er 
slitsomt å spille så mange par-
tier i løpet av to hektiske dager.

– Man blir sliten både fysisk 
og psykisk av å spille partier 
som varer i fem-seks timer. 

- Sjakk er en intelligens-
sport som krever mye kon-
sentrasjon, og vi kan love at vi 
noen ganger er skikkelig slitne 
et lange partier, sier de og 
håper sjakklubben fortsetter å 
arrangere denne turneringen 
også i fremtiden.

Årets turnering ble vunnet 
av estlenderen Kalle Kiik foran 
tyske Michael Feygin. Beste 
nordnorske spiller ble over-
raskende Monica Machik fra 
Tromsø Sjakklubb på fjerde-
plass.

Andreas Isachsen
97578300 - ais@ht.no -

Fikk prøve seg mot 
internasjonal motstand

INSPIRERT: Har-
stad sjakklubbs 
spillere, foran f.v, 
Christoffer Langs-
eth og Torben 
Skogen, bak f.v. 
Johan Pettersen, 
Christer Eide og 
David Aanestad, 
syntes det er 
både lærerikt og 
inspirerende å 
delta i turmeringen. 
Alle foto: Andreas 
Isachsen.

DUELL: Vetle Eikanger(t.v.og Eirik Forså Hansen utkjempet en tøff 
duell med sjakkbrikkene.

BARNESJAKKTURNERING: 24 barnespillere deltok i sin første 
sjakkturnering i helgen.


