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Carlsen refset sitt eget spill i thrillerfinale
Magnus Carlsen – Alireza Firouzja 7,5–8,5

Carlsens motstander i lynsjakkfinalen var 
supertalentet Alireza Firouzja. Iraneren ga 
den norske stjernen knallhard kamp. Til slutt 
måtte Carlsen gi tapt.

Unggutten Firouzja har en fascinert en hel 
sjakkverden i det siste, og ble spådd å være 
en voldsom motstander for den regjerende 
verdensmesteren i lang-, hurtig- og lynsjakk 
onsdag kveld.

Og 16-åringen slo til allerede i første parti i 

finalen i netturneringen. Carlsen havnet på 
etterskudd, og iraneren tok ledelsen.

– Jeg likte det ikke. Det var litt forhastet av 
meg, kommenterte Carlsen selv etterpå. 

Spillerne hadde bare tre minutter på klok-
ken i hvert parti, og det ble spilt først til 8,5 
poeng (best av 16).

ANDERS MØLLERSEN
sporten@folkebladet.no

Selv om det er fire måne-
der til NNM i orientering 
eventuelt skal arrangeres i 
Sørreisa, er arrangøren 
Sørreisa O-lag på ingen 
måte sikker på at det blir 
noe av mesterskapet som 
etter planen skal gå helga 
21. - 23. august.
– Nei, selv om det enda er flere 
måneder fram til mesterskapet 
skal gå så føler vi oss på ingen-
måte sikker på at et blir arran-
gert denne gangen. Og skulle 
det bli avlyst i år, så vil vi søke 
om å få arrangere det til neste 
sommer, sier Jon Helge Vaeng 
som er leder for Sørreisa O-lag, 
og også løpsleder for mester-
skapet som etter planen skal gå 
i slutten av august. 

Fortsetter forberedelsene
I dag kan vi ikke gjøre annet 
enn å bare fortsette forberedel-
sene til mesterskapet, og under-
veis lytte til beskjedene vi får fra 
helsemyndighetene og Norges 
Idrettsforbund. Sørreisa O-lag 
er 50 år i 2020, og Vaeng sier at 
dette mesterskapet ville være 
en fin måte å markere jubileet 
på.

– Alt er egentlig i det uvisse, 

og det er jo ikke akkurat veldig 
motiverende å forbrerede seg 
under slike usikre forhold. Va-
eng forteller at utenom ham 
som leder for Sørreisa O-lag er 
det fire andre som er med i ho-
vedkomiteen - Helene Aspe-
vold, Arvid Johansen, Hans 
Martin Vaeng og Leif-Ketil 
Gamst. 

Venter 150 løpere til NNM
Løpslederen forteller at man 
venter at det stille rundt 150 o-
løpere til start i høst dersom ar-
rangementet bli avviklet etter 
planen. På fredag er det start 
for sprinten ved grusbanen i 
Sørreisa, mens det på lørdag og 
søndag blir start for henholds-
vis langdistanse og stafett ved 
Skardalen i Skøelv.

– Til dette mesterskapet tren-
ger vi minst 40-50 funksjonæ-
rer, og dette er vi nå i god gang 
med å sette opp en oversikt 
over. Innkvartering er også en 
vesentlig del av et slikt mester-
skap, og her er vi i gang med å 
klargjøre overnattingsmulighe-
ter både ved Skøelv skole 
og grendehuset i Skøelv. Bestil-
linger av premier er også noe 
som må gjøres i god tid før mes-
terskapet, sier Vaeng.

STEIN WILHELMSEN
stein.wilhelmsen@folkebladet.no

 • Sørreisa O-lag kan ikke gjøre annent enn å fortsette forberedelsene 

– Helt uvisst om vi får arrangere NNM

MÅ BARE JOBBE VIDERE: Leder Jon Helge Vaeng i Sørreisa O-lag og resten av arangørstaben jobber 
ufortrødent videre med å forberede NNM i orientering i august - selv om man langt fra er sikker på at 
mesterskapet går som planlagt. Foto: Privat

TEGNER KARTENE: Ivar Helgesen er kart-tegner og med i løypeleg-
gerteamet. Foto: Privat
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Norway Cup-general Pål Træl-
vik sier de vil ta alle forholdsre-
gler for å begrense smitte 
dersom turneringen blir spilt i 
år, men forstår at folk er skep-
tiske.

En ting er helt sikkert om 
Norway Cup. Dersom turnerin-
gen arrangeres i 2020, blir det 
en helt annen utgave enn nor-

malt. I beste fall vil turneringen 
kun bestå av norske lag som 
følge av virussituasjonen ver-
den står i. Norway Cup-general 
Pål Trælvik trekker fram ordet 
«håp» på spørsmål fra NTB om 
årets turnering.

Håpet ligger i at skoler og 
barnehager så smått er i ferd 
med å åpne. Barnehagene først 

20. april, før de fire første sko-
letrinnene starter én uke sene-
re. Går alt bra, så er kanskje de 
resterende elevene tilbake før 
sommerferien.

– Og da kan det hende at et 
arrangement som vårt, gitt at 
det bare er norske lag. 

(NTB)

- Forstår skepsisen til å arrangere cupen

LEVER I HÅPET: Cupgeneral Pål Trælvik håper at Norway Cuå kan 
arrangeres.   FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT / NTB SCANPIX

I fjor sommer etablerte 
CrossFit Finsnes seg med 
sitt treningssenter i Sand-
vika. Nå vil dette trenings-
tilbudet i løpet av mai 
måned være å finne nede 
på Refa-kaia.
Det er Glenn-Martin Andreas-
sen som sammen med Jørgen 
Engenes driver CrossFit Finns-
nes. Nå er det klart at trenings-
senteret snart vil være å finne i 
nye lokaler.

– Vi er egentlig brukbart for-
nøyd med den responsen vi har 
hatt siden vi åpnet i fjor, men 
da vi oppdaget at et lokale på 
rundt 400 kvadratmeter ville 
bli ledig nede ved brua, be-
stemte vi oss for å leie her. 

– Disse lokalene har til nå 
vært leid av Finnsnes Idrettslag 

der man har hatt en innedørs 
fotballbinge i flere år. Nå som 
FIL flytter ut ser vi at dette lo-
kalet for det første vil være 
større enn det vi har i dag, og 
ikke minst mener vi at det lig-
ger mer sentralt til for brukerne 
våre - blant annet med flere 
store butikker som naboer. 
Men viktigst for oss er at vi får 
større lokaler og dermed større 
armslag for å drive gode tre-
ningsøkter for enda flere, sier 
Andreassen. 

– Vi blir jo her nabo til Family 
Sports Club og vil også ha nær-
het til blant annet terapeuter. 
Nå må jo vi som andre trenings-
sentre foreløpig holde stengt 
inntil det gis åpning for at vi 
kan starte opp igjen, noe vi gle-
der oss veldig til.

Har sagt opp leieavtalen
Daglig leder Øystein Elvenes i 

Finnsens Idrettslag sier at klub-
ben etter mange år nå nylig har 
sagt opp leieavtalen i lokalene 
på Refa-kaia, og at man nå hol-
der på å fjerne kunstgresset.

– Vi har jo sett at etterspørse-
len for å bruke ballbingen har 
gått ned, og til slutt bestemte vi 
oss for å avslutte leiforholdet. 
For mange lag har jo dette vært 
et nyttig supelement til vinter-
treninga, men vi måtte se på 
utgiftene ved å fortsette med å 
leie her, sier Elvevold.

Han forteller at kunstgresset 
foreløpig blir kjørt opp til fot-
ballbanen på Finnsnes, og at 
man vil se på muligheten for å 
kunne lage et par 3-er fotball-
baner med kunstgress her.

 STEIN WILHELMSEN
stein.wilhelmsen@folkebladet.no

 • Crossfit Finnsnes har drevet nesten et år i Sandvika

Inn i nye lokaler

PÅ FLYTTEFOT: Glenn-Martin Andreasen og Jørgensen som driver CrossFit Finnsnes forlater lokalene i 
Sandvika og vil snart åpne sitt treningstilbud i nye lokaler på Refa-kaia. Foto: Stein Wilhelmsen

 • Sørreisa O-lag kan ikke gjøre annent enn å fortsette forberedelsene 

– Helt uvisst om vi får arrangere NNM


