
 

Årsmelding 2018 

Kongsvinger sjakklubbs ungdom 

 

Årsmøtet for 2018 ble holdt den 30. januar. 

Følgende styremedlemmer ble valgt: 

Leder: Sverre Johnsen 

Kasserer: Øyvind Henriksen  

Styremedlem: Christian Sandberg 

Styremedlem: Ørjan Jørgensen 

I tillegg sitter i styret: 

Styremedlem: Ronny Wilberg (valgt for to år i 2017) 

 

Kongsvinger sjakklubbs ungdom har i 2018 hatt 14 medlemmer i aldersgruppen 6 til 16 år. Vi 

har spilt sjakk hver tirsdag kl 1700-1830 i 3. etg. i Engens gate 1, der oppmøte lå omkring 10 

spillere både på våren og høsten. Vi har spilt mye barometerturnering og hatt litt 

sjakkundervisning og noen lynturneringer. Christian, Sverre, Ørjan, Ronny og Øyvind har 

rullert som instruktører på tirsdager i tillegg til at Klaus har hjulpet mye til. Som supplement 

til undervisningen har Sverre delt ut "Huskelappen" - et ark som skal hjelpe deltakerne å 

huske det som blir gjennomgått på demobrettet. I 2018 kom utgavene 18 til 21 (pluss en 

spesialutgave om Fritz-varianten i Prøyssisk). 

 

I september utlyste vi et nybegynnerkurs, men det var for få påmeldte til at det kunne 

gjennomføres som egen aktivitet. I oktober 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. 

 

KSKU har i perioden hatt ganske mange stands ved det store utebrettet i Gågata, både på 

"kremmertorgene" tredje lørdag i måneden og under Vårmarken. Den direkte 

rekrutteringseffekten er nok liten, men det bidrar til å gjøre sjakk synlig. Vi har også hatt 

sjakk som aktivitet på Aktivitetsuka på Vennersberg skole i sommerferien, og på 

Altmuligdagen i Storhallen i september. 

 

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

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

Spond blitt et viktig verktøy for planlegging og informasjon. 

 

Sjakkaktivitet på skolene 
Vi har gjennom året flere ganger utlyst sjakkurs i samarbeid med Kulturskolen. Dette har 

dessverre ikke blitt noe av, og vi må kanskje vurdere om dette er riktig måte å nå frem til 

skoleelevene på. 

 

Kretsmesterskapet for skolelag  
I Kretsmesterskapet for Hedmark på Ridabu 18. mars tok Vennersbergs lag en fin tredjeplass. 

På laget spilte Emil Wilberg (3/6), Theodor Henriksen (4/6), Josefine Henriksen (5/6) og Birk 

Jørgensen (3/6). Kongsvinger-gnomene gjorde det også bra med en 8.plass. 

 

 

https://www.facebook.com/kongesjakk


 

Kongsvinger BGP  
I Kongsvinger BGP/UGP 14. april var det til sammen 37 BGP/UGP-spillere pluss 8 spillere i 

Sjåførklassen. KSKU gjorde det spesielt godt i Miniputt, der Emil Wilberg vant med 20/21 

foran Josefine Henriksen med 19 poeng. 

 

Kretsmesterskapet for ungdom  
I årets KM på Elverum 18. oktober gjorde flere Kongsvingerspillere det bra:  

10 år: 1 Theodor Henriksen 

11 år: 2 Emil Christopher Wilberg, 7 Josefine Henriksen 

 

Bymesterskap for skolelag  
2. desember arrangerte vi et uhøytidelig skolemesterskap i sjakk. Det var fire påmeldte lag - 

tre rene skolelag (Langeland, Sander og Vennersberg), og et mixlag. For flere av spillerne var 

dette første møte med konkurransesjakk, men alle gjorde en kjempegod innsats. 

Vennersberg-laget bestående av Emil Wilberg, Josefine Henriksen, Theodor Henriksen og 

Birk Jørgensen vant sammenlagt med 17 av 18 poeng, og 18 individuelle poeng. Kongsvinger 

mix ble nummer 2, mens Langeland og Sander havnet på henholdsvis 3 og 4 plass. 

 

Barnas/Ungdommens Grand Prix 
I BGP/UGP (Barnas/Ungdommens Grand Prix) sammendraget hadde vi følgende 

poengsummer: 

Mikroputt  
Magnus Sunde-Foss 10, Silje Sandberg 9, Michael Elias Nygaard-Eriksen 8 

Miniputt  
Theodor Henriksen 68, Josefine Henriksen 59, Emil Christopher Wilberg 41, Mika Godal 10,  

Birk Jørgensen 9, William Eng 5 

Kadett  
Andreas Thorsen Lie 42 

 

Av disse plasserte Theodor Henriksen med en 31. plass, og Andreas Thorsen Lie med en 26. 

plass seg best. 

 

NM for ungdom 
Ingen av klubbens spillere deltok i år i NM for Ungdom i Haugesund i november 

 

Sverre Johnsen 

Leder 


