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Norges nest beste 
sjakkspiller, Jon 
Ludvig Hammer, 
spilte i går oppvis-
ningssjakk mot 
elever i harstadsko-
len.
Harstad: Hammer, som er 
én av verdensmester Magnus 
Carlsens sekundanter, er ran-
gert som nummer to i Norge. 
Hammer er også ekspertkom-
mentator i sjakksendingene til 
TV2 og VG. Det var altså ingen 
hvemsomhelst som spilte i 
Harstad i går.

– Ettersom jeg var i områ-
det, og kjenner Stein Jensen i 
sjakklubben, tok jeg kontakt 
for å høre om vi kunne få til 
noe, sier Hammer. 

Hans besøk innebar dermed 
partier med hurtigsjakk både 
på Kila skole på formiddagen 
og Kanebogen skole midt på 
dagen. På sistnevnte skole 
spilte han mot flere elevene 
samtidig. Han sprang nær-
mest fra brett til brett.

– På Kila skole vant han 36 
av 36 partier. Jeg har derfor 
bestemt meg for å tyne han litt 
her på Kanebogen skole. Nå 
får han kortere tid på seg til å 
slå ut motstanderne, sier Jen-
sen.

Magnus er årsaken
Det er en takknemlig oppga-
ve å arbeide for utbredelse av 
sjakk i Norge. Med en verdens-
mester i Magnus Carlsen, og 
Hammer som beste i Norden 
er det lett å skape interesse.

– Interessen eksploderer. 
Både for spillet og for Magnus, 
sier mesterens sekundant, 
som neste helg setter seg ned 
i VGTVs studio for å kommen-
tere lyn- og hurtigsjakk fra 
Berlin. 

Vi spør om den særnorske 
interessen for sakte-tv kan 
være noe av årsaken til at folk 

benker seg foran tv-en for føl-
ge store sjakkmesterskap.

– Det er nok Magnus som er 
hovedsaken. Men det skaper 
også interesse når Magnus 
ikke gjør det så bra, som i et 
par turneringer nylig. Det er 
ikke selvsagt at han skal feie 
andre spillere av brettet hele 
tida. Det er surt å tape, men 
man lærer av det, sier Jon Lud-
vig Hammer, som i sommer slo 
Carlsen i et parti i turneringen 
Norway Chess 2015 i Stavan-
ger der alle verdensstjernene 
stilte. 

til nytte i livet
Men klarer elevene i Harstad å 
gi ham motstand? 

– De prøver, men kan ikke 
utfordre meg. Men det er ikke 
det det handler om. Jeg vil 
inspirere og motivere. I «sjakk 
i skolen» handler det ikke om 
å skape mestre og sjakkgenier, 
men mer om å bruke evnene 
man får i sjakk, i andre deler 
av livet. Det betyr å kunne 
konsentrere seg over lang tid. 
Det kan elevene for eksempel 
ha nytte av på tentamener, sier 
Hammer. 

Elevene på Kila og Kanebo-

gen skoler kan være stolte av å 
ha fått en sjakkspiller av Ham-
mers format på besøk.

– Det er ikke ofte jeg er på 
skoler. Det er mer enn én og 
mindre enn ti ganger, sier han 
om antallet. 

Og resultatet av hurtigsjak-
ken på Kanebogen? Det ble 
spilt 80 partier - Hammer vant 
79. Han tapte mot lærer Espen 
Strand.

Ivar L Paulsen
91794243 - ilp@ht.no

Holdt oppvisning i Harstad
HUrtIG: Det går unna når det handler om hurtigsjakk. Jon Ludvig Hammer har bare sekunder å tenke mens elevene får litt mer tid på seg. Foto: Ivar L. Paulsen

Harstad sjakklubb og 
advokathuset FINN 
viderefører en sponsor-
avtale de har hatt i tre år. 

Harstad: Enigheten hand-
ler om to nye år. Dette hjelper 
sjakklubben i arbeidet med å 
arrangere den sjakkturnerin-
gen «FINN international» og 
videreføre prosjektet «Sjakk i 
skolen».

– Stein Jensen har skapt stor 
entusiasme for sjakk. Vi synes 
det er bra med et stort arran-
gement og at elever i skolen 
engasjeres, sier Finn Håkon 

Jørstad fra advokathuset. 
– I vår verden handler det 

om å være en god strateg og 
være godt forberedt. Og slik er 
det i sjakk også.

Når femårsperioden er 
omme, har advokatene spon-
set sjakklubben med 100.000 
kroner. 

– Det bidrar til å få interna-
sjonale sjakkstjerner til tur-
neringen i Harstad, sier Stein 
Jensen. 

– Vi håper våre midler også 
bidrar til rekruttering, for slett 
ikke alle driver med ski eller 
fotball, sier Jørstad. 

Inngår ny sponsoravtale

aVtaLE: Finn Håkon Jørstad (t.v.) og Stein Jensen i sjakklub-
ben er enige om et sponsorat på to nye år.


