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Kva rører seg i sportsverda vest om Sotrabrua? Vi veit mykje, men vil alltid vite meir. 
Kontakt oss om utøvarar, kampar, resultat, kjende og ukjende idrettar - kort sagt alt du trur sportsinteresserte vil lesa om.

56 33 65 11
erik@vestnytt.no

Fem spillere fra  
Sotra Sjakklubb holder 
hodet kaldt i sommer-
varmen. Denne uken 
arrangeres NM i sjakk 
i Haukelandshallen.
Sjakk: 514 mennesker er samlet 
rundt bordene som er satt ut i 
Haukelandshallen. Likevel er 
stillheten til å ta og føle på. Kon-
sentrasjonen råder.

– Vi tar ting trekk for trekk. 
Målet er å vinne så mange partier 
som mulig og sanke flest mulig 
poeng, sier Morten Lillestøl Mad-
sen fra Sotra Sjakklubb.

Da Vestnytt var innom hadde 
han vunnet to av to parti i klasse 
to. Han spilte derfor på førstebord, 
der de som sanker flest poeng i 
de ulike klassene i turneringen 
får plass.

Sosialt med sjakk
Klubbkollega Geir Blom hadde 
også vunnet begge sine partier og 
satt ved førstebordet i klasse tre.

– Målet er å gjøre det bedre enn 
i NM i fjor. Da ble jeg nummer 21 
i min klasse. Foreløpig ser det lyst 
ut, sier han.

Både Madsen og Blom er imid-
lertid klar over at det kan svinge 
begge veier.

– Det er tidlig i konkurransen. 
Man har jo et visst konkurran-
seinstinkt når det er snakk om 
NM, men det viktigste er likevel 
det sosiale aspektet, mener sjakk-
spillerne.

Også Berge Frimanslund, Knut 
Mjøs og Kay-Ove Fjeldstad for-
svarer Sotra Sjakklubb sin ære 
under årets NM i Bergen.

Klør i fingrene
Tom Er iksen er formann i 
sjakklubben på Sotra. Han er med 
i arrangementskomiteen og stiller 
som dommer under sjakk-NM.

– Jeg må ærlig innrømme at det 
kribler godt i fingrene. Jeg skulle 
gjerne spilt selv. De to siste årene 
har jeg vært dommer, men neste 
år skal jeg definitivt delta, sier 
Eriksen.

Han påpeker at sjakk er et 
spill for alle. Enten det er i kon-
kurranseform eller i privat sam-
menheng.

– God konsentrasjon, regne-
ferdigheter, litt intuisjon og en 
smule fantasi er gode egenskaper 
for en sjakkspiller. Det er snakk 
om et ferdighetsspill. Man kan 
imidlertid lære seg spillet og bli 
god gjennom trening, sier sjak-
kentusiasten.

Han starter gjerne dagen med 
en runde lynsjakk på internett før 
han drar på jobb.

– Du kan nok trygt si at jeg 
er bitt av sjakkbasillen. Det er 
stimulerende å kunne konsen-
trere seg om en oppgave i mange 
timer, mener lederen av Sotra 
Sjakklubb.

Gammel og ung
Deltakerne i sjakk-NM fordeler 
seg aldersmessig fra de helt yng-

Sjakk, men langt fra matt

Resultater etter 
fire runder:
Morten L. Madsen: 
3 1/2 poeng (3 seire, 1 remis, 0 tap). 
Nummer 2 av 71 spillere i klasse 2.

Kay-Ove Fjeldstad: 
3 1/2 poeng (3 seire, 1 remis, 0 tap). 
Nummer 3 av 64 spillere i klasse 3.

Geir Blom: 
2 1/2 poeng (2 seire, 1 remis, 1 tap). 
Nummer 15 av 64 spillere i klasse 3.

Berge Frimanslund: 
2 poeng (2 seire, 0 remis, 2 tap). 
Nummer 33 av 64 spillere i klasse 3.

Knut Mjøs: 
2 poeng (1 seier, 2 remis, 1 tap). 
Nummer 22 av 41 spillere i klasse 4.

ste i 6-7-årsalderen som spiller 
i miniputtklassen til  den mer 
rutinerte gjengen i seniorklassen. 
De eldste er over 80 år.

– Det spilles etter Norges 
Sjakkforbunds Monradsystem. 
Det betyr blant annet at beten-
kningstiden er to timer på 40 
trekk, deretter 20 trekk på en 
time og ytterligere 30 minutter på 
resten av partiet. Alle deltakerne 
spiller totalt ni runder, forklarer 
Eriksen.

Sjakk-NM startet forrige fre-
dag og varer til og med førstkom-
mende søndag.

– NM er årets store høyde-
punkt. Her møter man spillere 
fra hele landet. Sotra Sjakklubb 
har også egne klubbkvelder i 
Einarsengården på Straume på 
torsdager. Nå er det sommerferie, 

Morten Lillestøl Madsen 
konsentrerer seg om å få 
en best mulig åpning på 
mandagens parti.

Tom Eriksen er formann i Sotra 
Sjakklubb. Han er med og arran-
gerer NM og stiller som dommer i 
mesterskapet.

men i august starter vi opp for 
fullt igjen, opplyser Eriksen.
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Sotra Sjakklubb stiller med fem deltakere i årets NM i Haukelandshallen. Fra 
venstre: Geir Blom, Berge Frimanslund, Knut Mjøs, Kay-Ove Fjeldstad og Morten 
Lillestøl Madsen. Alle foto: Erik Bentdal Støverud


