
 
 

Årsmelding 2016 
Kongsvinger sjakklubbs ungdom 
 
Årsmøtet for 2016 ble holdt den 16. februar. 
Følgende styre ble valgt: 

Leder: Øyvind Henriksen (gjenvalgt) 
Kasserer: Laila Sidselrud (gjenvalgt) 
Styremedlem: Ørjan Jørgensen (gjenvalgt) 
Styremedlem: Ronny Wilberg (ny) 

 
Kongsvinger sjakklubbs ungdom har i 2016 hatt 20 medlemmer i aldersgruppen 5 til 
18 år. Vi har spilt sjakk hver tirsdag kl 1700-1815 i 3. etg. i Engens gate 1, der 
oppmøte lå på ca 6-10 medlemmer, en oppgang fra året før. I tillegg til dette har vi 
også spilt sjakk noen lørdager i biblioteket i løpet av året. Oppmøtet her har vært lavt 
og varierende. 
 
På klubbkveldene har vi har spilt mye sjakk, hatt sjakkundervisning, løst 
sjakkoppgaver og spilt barometerturnering. Vi har vært fem voksne som har rullert 
som instruktører på tirsdager og lørdager i tillegg til at Klaus har hjulpet til svært mye, 
spesielt med å sette opp brett, brikker og klokker – veldig bra! Før sommeren og før 
jul hadde vi avslutninger med pizza, premier og sjakkoppgaver. 
 
Sjakkaktivitetene våre har blitt publisert på http://kongesjakk.origo.no, i avisa 
Glåmdalen og i Kongsvingerguiden. Nettsiden ble dessverre lagt ned, så på slutten av 
året brukte vi Facebook: https://www.facebook.com/kongesjakk. Her la vi også ut 
lenker til diverse resultater. 
 
Turneringsaktiviteten har tatt seg kraftig opp i 2016. 11 medlemmer deltok i minst en 
turnering. Vi arrangerte to turneringer selv, med 10 egne spillere som deltakere: 
Aaron, Andreas, Astrid, Birk, Bjørn, Daniel, Emil, Josefine, Marius og Theodor. 
 
Kongsvinger BGP ble arrangert for tredje gang i juni. Denne gangen hadde vi bare 30 
deltakere (mot over 50 året før) og vi stilte med 8 spillere fra klubben (6 færre enn året 
før). Det var et vellykket arrangement ledet av vår egen supre sjakkdommer, Laila. Fra 
Kongsvinger gjorde Emil det best med andre plass i mikroputtklassen og ubeseiret. 
Alle de andre hadde også bra innsats og det ble mange poeng – veldig bra! 
 
I oktober arrangerte vi kretsmesterskapet for Hedmark, med 23 deltakere og 8 fra 
Kongsvinger. Aaron ble kretsmester i gruppe G, Emil kom på andre plass i gruppe G 
og Bjørn kom også på pallen med en tredje plass i gruppe D – kjempebra! Ellers var 
det bra innsats og alle fra Kongsvinger vant minst ett parti. 
 
Vi deltok på fire turneringer utenfor Kongsvinger. Følgende 8 medlemmer spilte i 
minst en av disse turneringene: Aaron, Adrian, Andreas, Astrid, Bjørn, Emil, Josefine 



 
 

og Theodor. I mars stilte vi med to lag og sju spillere i kretsmesterskapet for skolelag 
på Greveløkka skole. Alle koste seg godt. Det var kjempegøy med lagsjakk! I april 
deltok fire mikroputter på Romerikesjakken på Gjerdrum. I november deltok fem 
spillere på Dragulf BGP på Bekkestua. Her vant Aaron mikroputtklassen med seks av 
seks poeng – gratulerer! Aaron fikk tydeligvis mersmak og deltok på Dragulf BGP i 
desember også. Nok en gang vant han mikroputtklassen – veldig bra! 
 
I tillegg bør det nevnes at to av våre spillere, Bjørn og Emil var med på Kongsvingers 
egen voksenturnering, Grensesjakken Grand Prix i januar 2016 – veldig gøy! 
 
Øyvind Henriksen 
Leder 


