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Resultater i første runde av Vestlandsseriens 1. divisjon:
Sotra 2-Sotra 1 0,0 - 5,0
Bergens 3-Bergens 2 2,5 - 2,5
Masfjorden Spillefri
 
Plass Lag Kamper Lagpoeng Individuelle 
    poeng
1.  Sotra 1 1 2 5,0
2.-3.  Bergens 2 1 1 2,5
2.-3.  Bergens 3 1 1 2,5
4.-5.  Sotra 2 1 0 0,0

Årets sjakksesong  
ble innledet med to  
interne oppgjør i  
Sotra Sjakklubb.

Sjakk: Lørdag ble første runde i 
2014/15-sesongen spilt i Einar-
sengården på Straume. Sotra 1 og 
Sotra 2 møttes i 1. divisjon. Før-
stelaget tok en overbevisende 5-0 
seier. I 2. divisjon endte intern-
møtet mellom Sotra 3 og Sotra 
4 med 4-0-seier til fjerdelaget. 
Sotra 3 er satt sammen av spillere 
fra Sotra Skolesjakklubb.
–  Det har aldri skjedd at fire 

Sotra-lag har startet sesongen 
samtidig på hjemmebane. Det var 
en trivelig stemning rundt bor-
dene. Selv om det var fullt alvor, 
med kamp om viktige poeng, sier 
lagleder for Sotra 1 Gisle Bjugn.

Kommende sjakkdronning
Førstelagsspiller for Sot ra, 
Ramona Grotle (20), spilte sin 
første kamp i 1. divisjon på lør-
dag.

–  Det betyr veldig mye å gå 
fra å spille på tredjelaget i fjor 
til å få muligheten på førstela-
get i år. Jeg setter stor pris på at 
klubben har troen på meg. Jeg er 
i hvert fall sikker på at all tre-
ningen har lønt seg. Kampen var 
en flott opplevelse, som jeg lærte 
mye av, sier Grotle.

Sotra-jenta er for øyeblikket 
eneste kvinne i 1. divisjon på 
Vestlandet. Lagleder Gisle Bjugn 
er godt fornøyd med debutanten.

–  Ramona er en spiller som 
har trent målrettet og fått igjen 
for det. Hun er vår fremste kvin-
nelige spiller. I serieåpningen tok 
hun meget godt vare på mulighe-

ten hun fikk på førstelaget, med 
f lott spill og en fortjent seier. 
Ramona er absolutt en spiller for 
fremtiden, sier Bjugn.

I forsvarsposisjon
Sotra Sjakklubb vant 1. divisjon 
forrige sesong. For første gang i 
klubbens 25-årige historie skal 
strilene nå forsvare gullet.

–  Det ventes at kampen om 
kvalifiseringsplassen  til  elitese-
rien vil stå mellom Sotra 1 og 
Masfjorden. Lagene møtes i det 
som kan bli en ren opprykksfinale 
i siste runde, sier Gisle Bjugn.

Han håper naturlig nok på 
en ny jubelsesong for Sotra 
Sjakklubb.

–  Vi er sterk i troen på at vi 
kan skrive ny historie ved å for-
svare gullet fra forrige sesong. 
Stemningen  i  laget  er  særdeles 
god. Vi tar stadig nye steg. Det er 
en glede å jobbe med denne spil-
lertroppen, sier Bjugn.

Kongestart
Sotra 1 fikk en pangstart på 
sesongen med den overbevisende 
5-0-seieren i klubbduellen mot 

Sotra 2. Bergens 2 og Bergens 3 
spilte uavgjort 2,5-2,5. Masfjor-
den hadde spillefri i første runde.

Kampen mellom Sotra 1 og 
Sotra 2 var jevnere enn sluttresul-
tatet tilsier. Partiet mellom Mor-
ten L. Madsen (Sotra 1) og Afshin 
Alikhani (Sotra 2) kunne vippet 
begge veier.

–  Alikhani utnyttet tidlig en 
feil jeg gjorde. Det så lenge mørkt 
ut. I et desperat forsøk på å ta 
igjen det tapte, lokket jeg ham i 
en felle. Jeg la opp til at han til-
synelatende kunne ta dronningen 
min. Det gjorde han, men ble satt 
sjakk matt. Alikhani er en god 
spiller, og han spilte et godt parti. 
Jeg var heldig som vant. Det er 
heller ikke uvanlig at man gjør 
en feil i løpet av et langt parti. Så 
er det gjerne slik at den som gjør 
den siste feilen taper, sier Morten 
L. Madsen.

Erik BEntdal StøvErud
erik@vestnytt.no 92488664

Historisk sjakk- 
åpning på Sotra

Hele fire lag fra Sotra Sjakklubb var i aksjon da sjakksesongen 2014/15 ble sparket i gang i Einarsengården på Straume i helgen. Begge foto: Sotra Sjakklubb

Sjakk, 1. divisjon:

Sotra 1 ....................... 5,0 
Sotra 2 ...................... 0,0

Einarsengården, lørdag 1. november

Lagoppstilling Sotra 1: Kristian Søren-
sen, Ole Woldseth, Morten L. Madsen, 
Ragnar Skjønhaug og Ramona Grotle

Lagoppstilling Sotra 2: Jørund Berstad, 
Tor Gunnar Nordnes, Afshin Alikhani, 
Kay-Ove Fjeldstad og Knut Mjøs

Sjakk, 2. divisjon:

Sotra 3 ...................... 0,0 
Sotra 4 ...................... 4,0

Einarsengården, lørdag 1. november

Lagoppstilling Sotra 3: Imad Ali Khan, 
Thomas Sekkingstad, Sander Glesnes og 
Thirukkumuran Jeyachandran

Lagoppstilling Sotra 4: Berge Fri-
manslund, Nils K. Skare, Niran-Jan 
Murugesh og Lars Lien

20 år gamle 
Ramona 

Grotle fikk 
sin debut i 
1. divisjon i 

helgen. 


