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Denne ukens landskamp 
mot Tyskland kan bli 
inngangsbilletten til 
sjakk-OL for bergense-
ren Anita Grønnestad 
(31).
Kim Bøyum
kim.boyum@bt.no
foto ELiAS DAHLEN

Det er en rolig søndag formiddag 
i leiligheten i Hans Tanks gate. 
Barndomsvenninnene Anita 
Grønnestad og Karen Sofie Bø 
Sande spiller et parti lynsjakk, 
førstnevnte vinner greit. Men 
som taperen påpeker, det skulle 
egentlig bare mangle. Sande la 
bort sjakkbrettet for mange år 
siden. 

Grønnestad er derimot helt i 
norgestoppen, og tatt ut på det 
norske damelandslaget som 
onsdag og torsdag skal spille mot 
Tyskland i Berlin. Fana-damen 
har press på seg når hun setter 
seg ved bordet. Prestasjonen hun 
leverer i den tyske hovedstaden, 
kan bli avgjørende for om hun 
når sitt store mål, å komme med 
til sjakk-OL i Tromsø i august.

– Jeg kjemper om en av åtte 
plasser til OL, og ligger som 
nummer åtte på kvinnelisten i 
Norge akkurat nå. Det er veldig 
jevnt mellom flere, derfor blir 
denne kampen viktig for meg. 
Men jeg er klart lavere rangert 
enn tyskeren jeg møter, slik sett 
har jeg ikke noe å tape. Og det er 
flere turneringer før OL-uttaket, 
sier Grønnestad.

Merker økt interesse
Hun startet med sjakk som 
tiåring, og var lenge veldig ivrig. 

På videregående gikk hun på 
sjakklinjen ved Norges Toppi-
drettsgymnas, og hadde Simen 
Agdestein som lærer. Da hun 
var ferdig der, ble det litt mindre 
sjakk for en stund, men siden 
har hun tatt opp igjen satsingen. 
I fjor deltok hun i EM for kvin-
nelandslag.

– I perioder får jeg ånden 
over meg, og jobber mye med 
sjakken. I andre perioder kan jeg 
legge det litt vekk og hente ny 
motivasjon før jeg går på igjen. 
Det fine med sjakk er du kan 
ta en pause og komme tilbake. 
Hvor lang tid det tar å komme 
inn igjen i spillet, varierer, men 
du har det i hvert fall inne, sier 
Grønnestad, som gleder seg over 
oppsvinget sjakk har fått i Norge 
etter Magnus Carlsens VM-kamp 
i fjor høst.

– Jeg merker veldig at folk 
spør mer, kjenner forskjellige 
sjakkuttrykk og vil lære mer om 

sjakk. Det synes jeg er kjempe-
flott og spennende. Dessuten 
er det mange i familien som har 
lyst til å spille mot meg nå.

Få kvinner
Hun betegner miljøet i Bergen 
Schakklub som «veldig godt 
og inkluderende», men skulle 
gjerne hatt med seg flere damer. 
I de fleste turneringer spiller 
menn og kvinner sammen, men 
i større mesterskap er det egen 
dameklasse i tillegg til den åpne 
klassen.

– Det hender jeg er den eneste 
damen i sjakklubben, noen gan-
ger er det et par til. Vi har en 
jobb å gjøre med å få flere, sier 
Grønnestad.

Gisle Bjugn, markeds- og 
kommunikasjonssjef i Norges 
Sjakkforbund, håper Grønne-
stad vil inspirere andre lokale 
sjakkspillere.

– Bergen er dessverre ikke 

ofte representert på landslaget, 
og det er derfor svært gledelig at 
Anita er tatt ut til prestisjekam-
pen mot Tyskland. Hun trener 
målrettet, og det bør være en 
spire til inspirasjon for alle spil-
lere i Hordaland. Bergen har et 
godt og tradisjonsrikt sjakkmiljø, 
og mulighetene til å få frem nye 
talenter og landslagsspillere bør 
være de beste. 

– Kampen om en plass på OL-
laget er tøff. Samtidig er dette 
uttaket et klart signal fra Norges 
Sjakkforbund om at Anita er 
meget aktuell for OL. Fremgan-
gen hun har hatt de siste årene, 
er lagt merke til, sier Bjugn.

Satser mot sjakk-OL
Vil til Ol: Anita Grønnestad (31) begynte med sjakk da hun var ti år gammel. Høydepunktet i karrieren kan komme i august, om hun blir tatt ut til 
OL i Tromsø. Sjakkolympiaden er et lag-VM for nasjoner.

Vinner greit: Grønnestads barndomsvenninne Karen Sofie Bø Sande 
har selv spilt sjakk, men kommer til kort når de to spiller et parti lynsjakk.

Dette er ...

Tyskland –  
Norge i sjakk

n Privatkamp som arran-
geres i Berlin onsdag og 
torsdag denne uken.
n Fire spillere skal spille to 
partier mot samme motstan-
der (ett parti med hvite og 
ett parti med svarte brikker).
n Den best rangerte av de 
norske møter den best ran-
gerte tyskeren, og så videre. 
Anita Grønnestad (Bergen 
Schakklub) er rangert nest 
best av de fire som reiser for 
å representere Norge.
n De andre norske spillerne 
kommer alle fra Oslo Schak-
selskap: Yonne Tangelder, 
Ellisiv Reppen og Ellen Øen 
Carlsen (Magnus Carlsens 
søster).

Bergen vant  
siste kamp
ishOckey: Bergen Ishco-
keyklubb avsluttet en skuf-
fende sesong med 2-1-seier 
over Furuset på hjemme-
bane i går. Oslo-laget ledet 
etter første periode, men to 
scoringer av Andrew Secco 
snudde kampen. BIK ligger 
på åttendeplass, men kan 
bli passert av Nes som ikke 
spiller sin siste kamp før 
onsdag.

Frøya vant borte
BasketBall: Frøya vant 
109-99 borte mot Sverres-
borg i går. Melkeplassen-
laget ledet med 22 poeng 
til pause, og da gjorde det 
ingenting at de tapte de to 
siste periodene. Peter Bul-
lock ble Frøyas toppscorer 
med 38 poeng.

Bergensere  
imponerte i Irland
kickBOksing: En rekke 
utøvere fra bergensklubber 
markerte seg under Irish 
Open i helgen, et stevne 
med over 3000 deltakere. 
Følgende endte opp med 
medalje: Cathrine Fonnes 
(gull i -65 kg fullkontakt, 
Champions), Shawali 
Firouzadeh (gull i -57 kg 
fullkontakt, Bergen), Philip 
Rweyendela (sølv i -86 kg 
fullkontakt, Champions), 
Milton Barrios (sølv i -63,5 
kg fullkontakt, Bergen), 
Charlotte Berg Andersen 
(bronse i -56 kg fullkontakt, 
Champions), Roy Wisch-
man (bronse i -71 kg full-
kontakt, Bergen), Raymond 
Straume (bronse i -75 kg 
fullkontakt, Fana), Monica 
Engeset (bronse i pointfigh-
ting, Bergen).

Sundby tok grep 
om krystallkulen

langrenn: Martin Johnsrud 
Sundby (29) tok et langt 
steg mot sammenlagttri-
umf i langrennsverdens-
cupen etter seieren under 
gårsdagens 15 kilometer 
fri teknikk i finske Lahti. 
Sundby var i tet allerede 
ved første passeringspunkt 
og kjempet om seieren mot 
svenske Daniel Richards-
son og russeren Alexander 
Legkov. Mot slutten sluk-
net utfordrerne litt, mens 
29-åringen fra Oslo holdt 
koken helt inn. Seieren var 
aldri truet. – Det er 550 igjen 
å kjempe om, og vi kan være 
enig om at utgangspunktet 
til Martin er bra til å ta hjem 
seieren, sa landslagstrener 
Trond Nystad. Sprinteren 
Anders Gløersen overrasket 
med fjerdeplass, mens Finn 
Hågen Krogh og Sjur Røthe 
ble nummer fem og seks.


