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Årsmelding 2017 

Kongsvinger sjakklubbs ungdom 
 
Årsmøtet for 2017 ble holdt den 31. januar. 

Følgende styre ble valgt: 

Leder: Øyvind Henriksen (gjenvalgt) 

Kasserer: Laila Sidselrud (gjenvalgt) 

Styremedlem: Ronny Wilberg (for to år) 

 

På ekstraordinært årsmøte 18. april ble Sverre Johnsen valgt som nytt styremedlem. 

 

Kongsvinger sjakklubbs ungdom har i 2017 hatt 19 medlemmer i aldersgruppen 7 til 

15 år. Vi har spilt sjakk hver tirsdag kl 1700-1830 i 3. etg. i Engens gate 1, der 

oppmøte lå på i overkant av 10 medlemmer på våren og i underkant av 10 medlemmer 

på høsten. Vi har spilt mye barometerturnering og hatt litt sjakkundervisning. 

Christian, Sverre, Ørjan og Øyvind har rullert som instruktører på tirsdager i tillegg til 

at Ronny og Klaus har hjulpet mye til. På våren prøvde vi et par ganger med sjakk på 

lørdager i biblioteket, men det var nesten ingen som møtte. I september hadde vi et 

nybegynnerkurs med Laila med et par-tre deltakere. I oktober og november hadde 

Sverre sjakk på mandager for litt viderekommende med et-par tre deltakere. Før 

sommeren og før jul hadde vi fine avslutninger med pizza, premier og sjakkoppgaver. 

 

Sjakkaktivitetene våre har blitt annonsert i avisa Glåmdalen og i Kongsvingerguiden. 

Resultater ble lagt ut på Facebook: https://www.facebook.com/kongesjakk. 

 

Vi har dessuten også hatt sjakkaktivitet på skolene. Sverre reiste rundt på vårparten til 

fire skoler/SFO med kursing og arrangering av turneringer. Totalt 17 timer på tre av 

skolene pluss at det ble spilt sjakk i storefri og på en utedag på Tråstad ungdomsskole. 

Cirka antall elever på skolene som var med var: Marikollen 30, Vennersberg 60, 

Roverud 60 og Tråstad 90 elever. Totalt cirka 240 elever. 

 

Våre turneringer 

Turneringsaktiviteten har tatt seg opp i 2017. Vi arrangerte tre turneringer. I tillegg 

hadde vi to barometerturneringer på klubbkveldene, en på våren og en på høsten.  

 

Barometerturneringen på våren ble spilt over 11 tirsdager med 19 deltakere. Det var 

veldig bra oppmøte med 10 som deltok på 5 eller flere tirsdager. Josefine og Theodor 

deltok på alle 11 tirsdagene. Poengmessig kom Aaron på første plass, Theodor på 

andre plass og Andreas på tredje. Det var 9 som deltok på bare en turnering, inkludert 

6 som ikke var medlem av klubben. 

 

 

https://www.facebook.com/kongesjakk
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Barometerturneringen på høsten ble spilt over 10 tirsdager med 15 deltakere. Det var 

11 som deltok på 4 eller flere tirsdager. Theodor deltok på alle 10 tirsdagene. 

Poengmessig kom Emil på første plass, Theodor på andre plass og Josefine på tredje. 

Tre deltakere var ikke medlemmer av klubben. 

 

I mars arrangerte vi treningssamling på Vennersberg skole i regi av Hedmarks 

sjakkrets ungdom. Det var 15 som deltok, hvorav 9 fra Kongsvinger. Sverre hadde 

med seg Askild Bryn og Odin Blikra Vea som instruktører. 

 

Dagen etter ble det arrangert kretsmesterskapet for skolelag på Vennersberg med 67 

deltakere fordelt på 16 lag. Kongsvinger stilte med hele 26 spillere fordelt på 6 lag, 

hvorav 15 var medlem i klubben. Marikollen, et mix-lag og hele fire lag fra 

Vennersberg! Det var et veldig bra arrangement hvor alle koste seg godt - kjempegøy 

med lagsjakk! Vi lærte likevel at med et så stort arrangement med så mange spillere 

uten turneringserfaring, burde vi nok hatt mer enn to dommere. 

 

 
Det var mange spillere fra Kongsvinger i KM for skolelag. 

 

Kongsvinger BGP ble arrangert i mai med 34 deltakere, hvorav 11 spillere fra klubben 

(3 mer enn året før). Det var fjerde år på rad vi arrangerte dette som ble et vellykket 

arrangement ledet av Laila. Aaron fikk første plass i mikroputtklassen, Emil fikk 

andreplass i miniputtklassen og Andreas fikk tredje plass i kadett. I tillegg deltok 

Josefine i miniputt, Birk og Theodor i mikroputt og i nybegynnerklassen stilte Eric 

Mathias, Marcus, Michael Elias, Silje og Veera. 

 

Bymesterskap for skolelag ble arrangert i november. Det var fire lag og 17 deltakere, 

hvorav 10 var medlem av klubben. Vennersberg, Langeland, Roverud og et mix-lag 

stilte lag. Vennersberg, som eneste lag med bare klubbspillere, ble bymestre. Laget 

bestod av Emil, Birk, Marcus og Mika. Dette var en vellykket turnering. 
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Turneringer utenbys 

Kretsmesterskapet for ungdom ble arrangert på Greveløkka i oktober med fire spillere 

fra Kongsvinger. Emil ble kretsmester i klasse F – veldig bra! Josefine fikk 4. plass i 

gruppe F og Theodor fikk 4. plass i gruppe G. I tillegg deltok Andreas i gruppe C. 

 

Vi har fem relativt ivrige spillere som deltar på turneringer utenbys. De gjorde det 

svært bra sammenlagt i BGP/UGP (Barnas/Ungdommens Grand Prix) for alle spillere i 

Norges land: 

1. plass i mikroputt: Aaron med 15 turneringer og 100 poeng 

3. plass i kadett: Andreas med 6 turneringer og 87 poeng  

13. plass i miniputt: Emil med 7 turneringer og 90 poeng 

45. plass i miniputt: Josefine med 8 turneringer og 63 poeng 

57. plass i mikroputt: Theodor med 8 turneringer og 57 poeng 

 

Andreas deltok i NM for ungdom i Kristiansand og fikk 3 av 7 poeng i en meget sterk 

gruppe C. 

 

I tillegg har tre spillere, Aaron, Andreas og Emil deltatt i voksenturneringer. Alle tre 

var med i Grensesjakken Grand Prix i januar 2017 og Andreas har også vært med i 

klubbmesterskapet og bymesterskapet for voksne i Kongsvinger sjakklubb. 

 

Øyvind Henriksen 

Leder 


