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Populær sjakktrening
SORTLAND: Rundt 12
barn og unge i alderen
åtte til 15 år er med på
barnesjakktreningene i
regi av Sortland sjakklubb. Målet er å komme
tett under Magnus Carlsen-nivå.
I N G E R M E R E T E E LV E N
i n g e r @ b l v. n o

Denne uka var de unge sjakkspirene på sin femte trening på
Sortland barneskole.
– Vi har 10-12 stykker som er
her hver gang, noe vi er godt
fornøyd med. Ettersom de fleste er helt nybegynnere, krever
det tett oppfølging av hver enkelt, sier Martin Larsen fra
Sortland sjakklubbs ungdom,
som leder treningene.
Han har latt seg imponere
over framgangen og nivået på
de unge spillerne.
– Fortsetter de med sjakken,
kan de bli kjempegode.

Spiller i friminuttene
– Sjakk er det mest fascinerende spillet som er, fordi det
finnes unendelig med løsninger, sier Larsen.
15-åringene Martin Vornes
Sørensen og Kiril Gaidoumachenko er helt enige. De to ble
hekta på sjakk etter at de selv
begynte å ta med spillet for å ha
noe å gjøre i friminuttene på
ungdomsskolen.
– Vi begynte etter at vi så
Magnus Carlsen på tv. Det så
veldig artig ut.
– Hva er artigst med sjakk?
– Konkurransen, tenkinga,
og at det er utfordrende.

– Må aldri hovere
– Hva har dere lært på disse treningene?
– Vi har lært masse smådetaljer om spillet, forskjellige åpninger og sånt, sier Martin.
– Hvem er best av dere to
da?
– Vi er omtrent like gode,
fordi vi har spilt mye sammen
og kan de samme knepene, sier
guttene. Instruktør Martin Larsen blir nødt til å gripe inn:
– I sjakk skal man aldri ho-

Ragnhild, Tiril, Fredrik, Isak, Vegar, Terje, Martin og Kiril har alle tenkt å fortsette på sjakktreningene. Det er instruktør Martin
Larsen fra Sortland sjakklubbs ungdom glad for. (Foto: Inger Merete Elven)
vere, det er viktig. Man sier alltid at motstanderen er god,
smiler han.
Her er det altså mye å lære.
På alle plan.

Hobby og kos
– Har dere noen ambisjoner
med sjakken?
– Det er først og fremst en
hobby, og kos i friminuttene.
Det blir mest spilling i langfriminuttet, ellers mye lynsjakk på
fem minutter, sier Martin og Kiril.
– Hvor gode skal dere bli?
– Ikke helt på Magnus Carlsen-nivå, kanskje. Da må vi
trene hardt hver dag. Men kanskje litt under det nivået, er 15åringene enige om.

Har plass til flere
Tiril Regine Pettersen (7) er
også en av dem som nylig er
blitt kjent med sjakk-verdenen.
– Har du lært noen gode
triks på treningene?
– Nei, egentlig ikke. Men jeg
har lært å spille sjakk. Det viktigste er å klare å konsentrere
seg, og det er jeg litt flink til,
sier Tiril.
Sjakktreningene hver mandag på barneskolen følger skoleruta gjennom hele året. Etter
hvert kommer spillerne også til
å delta i turneringer.
Om flere ønsker å hive seg
med, er det plass til noen til,
opplyser Martin Larsen.
– Det er bare å møte opp,
uansett nivå, sier han.

Martin og Kiril har spilt mye sammen i friminuttene på ungdomsskolen.

– Eliteserie krever samarbeid
SORTLAND: Et Sortland/Øksil-lag
kunne
gjort det bra i eliteserien
i volleyball, mener Sortland-spiller Susann-Kristin Larsen.
I N G E R M E R E T E E LV E N
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Etter den nest siste serierunden i 1. divisjon sist helg, der
Sortland vant sine to bortekamper, er Sortland-damene i realiteten serievinnere.
Sortland Volleyballklubb har
foreløpig ikke tatt stilling til om
klubben ønsker å stille lag i eliteserien kommende sesong. I
fjor var Øksil i samme situasjon, men takket da nei.

Økonomi og støtteapparat
– Å ta steget opp i eliteserien
krever en større økonomisk
satsning og et større støtteapparat enn det vi har i dag. Med
de spillerne vi og Øksil har i
dag, kunne vi sammen stilt et
eliteserielag, sier Susann-Kristin Larsen.
Et slikt samarbeidslag med
både Sortland- og Øksil-spillere
kunne hevdet seg blant topp tre
i eliteserien, mener Larsen.

– Et bra alternativ
Men hun er usikker på om klubbene ønsker et samarbeid.
– Det har vært diskusjoner
om det også tidligere. Kanskje
sitter det for dypt i kulturen vår
at vi er erkefiender. Men nå er
kanskje tida inne igjen for å dis-

kutere samarbeid, sier Sortland-spilleren.
– Det ville helt klart vært et
veldig bra alternativ for videre
satsning på høyere nivå, legger
hun til.

Eliteseriespill krever mer solid
økonomi og støtteapparat enn
det Sortland eller Øksil kan
klare å håndtere alene, tror
Sortland-spiller Susann-Kristin Larsen (t.h.). Her feirer
hun sammen med lagvenninnene etter siste seier mot nettopp Øksil i Øksneshallen. (Arkivfoto: Trond K. Johansen)

