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▼ ANNONSE

Sjakklassen
kvalifisert for NM
Femteklasseelevene ved Ekne skole ble lørdag fylkesmestre
i skolesjakkturneringen Sjakk5ern i Trøndelag.

Fylkesmestre: Femteklassen ved Ekne skole er fylkesmestre i skolesjakkturneringen Sjakk5ern 2018. Fra venstre: Henrik Winje,
Thea Skarsbakk Dalheim, Dina Strøm Huges, Una Grønnesby, Henrik Furunes, Emil Johannes Jørstad, Leo Dalen, Leon Skilbrigt
(innlånt 2. klassing), Odin Skilbrigt, Isak Granlund og Eldar Gustad. Bak: Kontaktlærer Tone Flægstad. 
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Svein Helge Falstad

– Kjempeartig og spennende,
sier femteklasseelev Henrik
Winje og viser stolt frem
pokalen klassen sikret seg
under lørdagens fylkesfinale i skolesjakkturneringen Sjakk5ern som gikk av stabelen i
Trondheim lørdag.

Landsfinale i juni

Totalt deltok 83 elever i fylkesfinalen. Ekne slo ut klasser fra Åfjord, Høylandet, Røra,
Lånke og Trondheim, og er dermed kvalifisert til landsfinalen for skolelag i Stavanger
fredag 8. og lørdag 9. juni.

– Vi gleder oss til å stille i Stavanger, sier elevene nærmest i kor.

– Nå, nå, vi har ikke bestemt oss ennå for om vi klarer å stille til landsfinalen. Det vi
diskutere litt først, sier kontaktlærer Tone Flægstad til klassen i det de stormer ut til
skolens store utendørs sjakkspill.

Flægstad legger ikke skjul på at hun er både stolt og imponert over egne elever. Det var
fullt fokus på spillet hele dagen og elevene var svært fokuserte de fire timene
konkurransen pågikk.

– Stor opplevelse

– Det var en stor opplevelse å være med på. Det ble spennende da vi trodde at vi kanskje
i beste fall kunne klare å bli nummer tre. Vi visste ikke plasseringene før etter endt
turnering, og da de las opp resultatene bakfra ble vi overrasket over at de ikke kom med
navnet til Ekne skole på tredjeplassen. Og heller ikke da andreplassen ble lest opp.
Ungene var i ekstase, og det ble en lett tur heim til Ekne, smiler Flægstad.

Flægstad fortalte i nettutgaven av Trønder-Avisa før fylkesfinalen at elevene i
femteklassen på Ekne har spilt sjakk siden de begynte ved skolefritidsordningen for
snart seks år siden.
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Spiller ofte sjakk

– De spille sjakk ofte, både på skolen og hjemme. Vi har et stort sjakkbrett ute i
skolegården og dette brukes mye. Elevene har også prøvd seg mot verdensmester
Magnus Carlsen på nettet, uten at vi skal si noe om hvor høyt de nådde, fortalte
Flægstad.

Elevene er veldig interesserte i sjakk. De spiller også sjakk i engelsktimene, og i andre
timer der de kan jobbe tverrfaglig ved å bruke sjakk som verktøy, fortalte Flægstad.
Sjakk har blitt en klassegreie som gir ekstra samhold i denne klassen. Vi kaller den
gjerne Sjakklassen.

– Øving i tenking

Flægstad mener sjakk er et spill som egner seg godt i skolesammenheng, i flere fag.

– Sjakk gir elevene god øving i å tenke, og det fine med spillet er at det ikke stiller krav
til fysikk og bryr seg heller ikke om religion eller hudfarge. I dette spiller er alle
likeverdige. Under fylkesfinalen viste elevene god lagånd, og de fikk også en fin
mestringsfølelse, sier Flægstad.

Vant 15.000 kroner

Fylkesvinnerne vant 15.000 kroner og en fin pokal, og alle fikk T-skjorter.

Det er Ungdommens Sjakkforbund (USF) som arrangerer Sjakk5ern:

0 kommentarer Sorter etter 

Programtillegg for Facebook-kommentarer
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Bli abonnent

«En av dem som spredte
bilder av Nora Mørk var en
gutt fra denne skolen. Jeg
er her for at dere skal unngå
å begå samme tabbe »

Sp-politiker reagerer på
DNBs nødnummer for dyr

Unio krever lønnsløft for
høyt utdannede i
kommunene

Sander klarte bronse med
klarlakk

I 2013 tok Dag Vindsetmo
et lite, men
skjebnesvangert valg. Han
opprettet en konto hos et
spillselskap – og ble

Trønder-Avisa er klar for
digital krig

Sp ville gå i 1. mai-tog mot
eiendomsskatt

Gressbrann på Inderøy og
på Ytterøy

Stor skogbrannfare:
Helikopter i
beredskap
Fra søndag 15. april er ett skogbrannhelikopter
satt i beredskap i Sør-Norge.

Gressbrann på
Inderøy og på Ytterøy
Brannvesenet melder at det har kontroll på
brannene, både på Ytterøya og Inderøya.

Raja tar selvkritikk for
Grande-utspill
Abid Raja ba i helgen partileder Trine Skei
Grande snakke ut om det som skjedde under
bryllupsfesten i Trøndelag for ti år siden. Nå tar
han selvkritikk.
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Har du et nyhetstips?

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.

DITT NAVN (VALGFRITT)

E-POSTADRESSE (VALGFRITT)

TELEFON (VALGFRITT)

HVA VIL DU TIPSE OM? ***

Send tips

MENY

http://www.t-a.no/

