Årsmelding 2015

Kongsvinger sjakklubbs ungdom
Årsmøtet for 2015 ble holdt den 3. mars. Følgende styre ble gjenvalgt:
Leder: Øyvind Henriksen
Kasserer: Laila Sidselrud
Styremedlem: Ørjan Jørgensen
Kongsvinger sjakklubbs ungdom har i 2015 hatt 21 medlemmer i aldersgruppen 6 til
17 år, mot 13 medlemmer året før. Vi spiller hver tirsdag kl 17-18 i 3. etg. i Engens
gate 1, der oppmøte bruker å ligge mellom 3 og 8 medlemmer. I tillegg til dette har vi
holdt sjakkurs 18 lørdager i biblioteket i løpet av året. Oppmøtet her har vært svært
varierende. Dette har likevel gitt flere barn og ungdommer muligheten til å spille
sjakk.
På klubbkveldene har vi har spilt mye sjakk, løst sjakkoppgaver og spilt
barometerturnering. Vi har vært fem voksne som har rullert som instruktører på
tirsdagene og lørdagene i tillegg til at Klaus har hjulpet til svært mye – veldig bra! Før
sommeren og før jul hadde vi avslutninger med pizza, premier og sjakkoppgaver –
dette er stor stas for medlemmene.
Vi har en enkel nettside på http://kongesjakk.origo.no, der sjakkaktivitetene våre
legges ut. Aktivitetene publiseres også i avisa Glåmdalen og i Kongsvingerguiden. Her
legger vi også ut lenker til diverse resultater. Vi prøver dessuten å oppdatere facebooksiden vår, https://www.facebook.com/kongesjakk, og vi oppfordrer alle til å delta her.
For andre gang arrangerte vi Kongsvinger BGP i mai. Denne gangen hadde vi 53
deltakere (9 flere enn året før) og vi stilte med hele 14 spillere fra klubben (6 flere enn
året før). Dette var veldig bra, og det var et vellykket arrangement ledet av vår
eminente sjakkdommer, Laila. Fra Kongsvinger gjorde Astrid og Bjørn det fint i
miniputtklassen med 2,5 av 5 poeng hver, og i mikroputt/nybegynnerklassen fikk vi
fire med 3 poeng, fem med 2 poeng og tre med 1,5 eller 1 poeng. Bra jobba!
Astrid og Emil har vært med på en sjakkturnering hver utenfor Kongsvinger. Vi håper
2016 blir året da enda flere blir med på turneringer utenfor Kongsvinger.
Øyvind Henriksen
Leder

