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Årsmelding 2019 
Kongsvinger sjakklubbs 

ungdom 
 
Kongsvinger sjakklubbs ungdom er medlem i Innlandet sjakkrets ungdom og Ungdommens 
sjakkforbund. Klubbens formål er å være et tilbud til sjakkinteresserte barn og ungdom i 
Kongsvinger. Klubben skal utvikle medlemmenes interesse og forståelse for sjakk og tilby et 
godt miljø. 

Vi har spilt sjakk hver tirsdag kl 1700-1830 i 3. etg. i Engens gate 1. Vi har spilt mange 
barometerturneringer, litt lynsjakk og Sverre har startet nesten hver kveld med 10-15 minutter 
med sjakkundervisning. 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 har sporadisk blitt lagt ut på Facebook: https://www.facebook.com/kongesjakk 

Organisasjon 
På årsmøtet 26. februar 2019 ble følgende styre ble valgt: 

Leder: Øyvind Henriksen (valgt for et år) 
Kasserer: Sverre Johnsen (valgt for to år) 
Styremedlem: Ronny Wilberg (valgt for to år) 

I tillegg sitter følgende i styret:  

Styremedlem: Christian Sandberg (et år igjen) 
Styremedlem: Ørjan Jørgensen (et år igjen) 

Alle styremedlemmene har deltatt aktivt på klubbkveldene og ikke minst på turneringene vi 
har arrangert. Det har også vært svært god dugnadshjelp av foreldre og foresatte i forbindelse 
med turneringene. Medlemmene i klubben har fått dekket deltakeravgift på sjakkturneringer 
og på NM har de også fått støtte fra Hedmark sjakkrets ungdom. Økonomien i klubben er god, 
mye på grunn av Frifondsmidler og grasrotandelen. Vi håper likevel flere vil gi oss 
grasrotandelen sin. 
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Medlemmer 
Kongsvinger sjakklubbs ungdom har i 2019 hatt 22 medlemmer i aldersgruppen 7 til 16 år 
pluss 5 voksne medlemmer (styret). Oppmøte på klubbkveldene har vært veldig bra i 2019 og 
i snitt har det ligget på i overkant av 10 medlemmer. 

Medlemstall (inkludert styremedlemmer) siden vi startet opp igjen i 2014: 

Utvikling av medlemstall siden 2014 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

15 24 24 23 16 27 

Våre turneringer 
Barometerturnering vår 
Barometerturneringen på våren ble spilt over 16 tirsdager med 21 deltakere. Det var i snitt 
11,5 deltakere per gang – utrolig bra! De 5 som deltok på 14 eller flere turneringer kom også 
på topp 5 sammenlagt: 

1. Emil 
2. Theodor 
3. Sigur 
4. Josefine 
5. Nahom 

Barometerturnering høst 
Barometerturneringen på høsten ble spilt over 7 tirsdager med 18 deltakere. Det var i snitt 
10,3 deltakere per gang. Det var 6 som deltok på 6 eller flere turneringer: Josefine, William L, 
William E, Erling, Alexander og Theodor. Topp 5 sammenlagt ble: 

1. Theodor 
2. Josefine 
3. Andreas 
4. Alvin og Alexander 

Kretsmesterskap for skolelag 
24. mars arrangerte vi et veldig bra KM for skolelag på Vennersberg skole med 84 deltakere 
fordelt på 19 lag. Dette er den største turneringen vi har arrangert siden vi startet opp igjen i 
2014. Kongsvinger stilte med 18 spillere (hvorav 15 klubbmedlemmer) fordelt på 4 lag, 
Langeland mix, Kongsvinger mix og to lag fra Vennersberg. Vennersberg 5.-6. kl med Emil, 
Theodor, Josefine og Birk gikk helt til topps og ble kretsmestre for barneskolelag. Ellers bør 
Sigurs score med 5 av 6 poeng på andre bord for Langeland mix trekkes frem. 

Se alle resultater på: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=KMskolelagHedmark2019-
KongsvingerSjakklubb 
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Treningssamling 
Dagen før KM arrangerte vi en fin treningssamling på Vennersberg skole i regi av Hedmarks 
sjakkrets ungdom. Det var servering av drikke og varm mat. Det var 22 deltakere, hvorav 11 
fra Kongsvinger. Stormester Frode Urkedal og Sverre var instruktører. 

Kongsvinger BGP 
Nok en gang arrangerte vi et meget godt Kongsvinger BGP på vårparten. 12. mai stilte det 
opp 39 deltakere, hvorav 12 spillere fra vår klubb. Sverre var turneringsleder. Vi fikk 
følgende topp 8-plasseringer: 

o 2. plass lilleputt: Emil 
o 3. plass miniputt: Theodor 
o 4. plass lilleputt: Josefine 
o 5. plass miniputt: Birk 
o 6. plass miniputt: Magnus 
o 7. plass mikroputt: Morten 
o 7. plass miniputt: William 
o 7. plass lilleputt: Nahom  
o 8. plass mikroputt: Gregor 
o 8. plass kadett: Andreas 

Se alle resultater på: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=KongsvingerBGPUGP2019-
KongsvingerSjakklubb 

Klubbmesterskap i lynsjakk 
28. mai arrangerte vi klubbmesterskap i lynsjakk med følgende pallplasseringer: 

Mikroputt: 1. plass William L. 
Miniputt: 1. plass Theodor 2. Leo   3. Håkon 
Lilleputt: 1. plass Emil  2. Josefine  3. Sigur 
Kadett:  1. plass Andreas 

Se alle resultater på: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Klubbmesterskaplyn2019-
KongsvingerSjakklubb 

Klubbmesterskap i hurtigsjakk 
22.-29. oktober arrangerte vi klubbmesterskap i hurtigsjakk over to tirsdager med følgende 
pallplasseringer: 

Mikroputt: 1. plass Gregor 2. William L. 
Miniputt: 1. plass Theodor 2. Leo   3. Erling 
Lilleputt: 1. plass Sigur  2. Alvin  3. Josefine 

Se alle resultater på: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Kongsvingerklubbmesterskapungd
2019-KongsvingerSjakklubb 
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Bymesterskap for skolelag 
For tredje gang arrangerte vi et fint skolemesterskap på høsten. 17. november stilte det opp 12 
deltakere (hvorav alle var medlem av klubben) fordelt på fire lag. Det var dermed tre spillere 
per lag, noe som var en god ide for å få flere lag. Vennersberg springere med Emil, Josefine 
og Theodor ble bymestre. Langeland skole kom rett bak og Vennersberg løpere og 
Kongsvinger mix delte tredje plass. 

Se alle resultater på: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Bymesterskapforskolelag2019-
KongsvingerSjakklubb 

Kretsmesterskapet for ungdom 
Greveløkka arrangert KM for ungdom 20. oktober med tre spillere fra Kongsvinger. 

o Theodor: Kretsmester i klasse E (11 år) 
o Sigur: 3. plass i klasse D (12 år) 
o Josefine: 4. plass i klasse D (12 år) 

Se alle resultater på: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=KMHedmarkforbarnogungdom201
9-GrevelokkaSjakklubb 

Barnas/Ungdommens Grand Prix 
I BGP/UGP sammendraget for hele Norge var 4 av våre med på tre eller flere turneringer. 

25. plass i lilleputt: Josefine med 6 turneringer og 68 poeng 
33. plass i miniputt: Theodor med 6 turneringer og 69 poeng 
58. plass i lilleputt: Sigur med 5 turneringer og 43 poeng 
62. plass i lilleputt: Emil med 3 turneringer og 37 poeng 

Det bør herunder nevnes at Josefine kom på en flott 3. plass av alle jentene i sin klasse. 

Se alle resultater på: http://bgp.barnesjakk.no/lister/2019/Bgp_lp_2019.html 

Innlandscupen 
I turneringene som har vært arrangert i Hedmark og Oppland har det også vært kåret 
sammenlagtvinnere. Vi fikk hele 10 spillere inn på topp 16 i de enkelte klassene. 

3. plass i miniputt: Theodor med 3 turneringer og 74 poeng 
4. plass i lilleputt: Josefine med 3 turneringer og 67 poeng 
7. plass i kadett: Andreas med 2 turneringer og 38 poeng 
9. plass i lilleputt: Emil med 2 turneringer og 42 poeng 
9. plass i miniputt: Birk med 2 turneringer og 36 poeng 
11. plass i miniputt: William E. med 2 turneringer og 32 poeng 
14. plass i mikroputt: Morten med en turnering og 30 poeng 
14. plass i miniputt: Magnus med en turnering og 19 poeng 
15. plass i mikroputt: Gregor med 2 turneringer og 26 poeng 
16. plass i lilleputt: Sigur med 3 turneringer og 31 poeng 

Se alle resultater på: http://hamarssu.hosjakk.no/hssu/Innlandscupen2019.htm 
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Norgesmesterskap for skolelag  
26.-28. april ble det arrangert NM for skolelag i Drammen. Som kretsmestre stilte 
Vennersberg skole med Emil, Josefine, Theodor og Birk. De fikk to lagseire, to uavgjort og 
tre tap. Slettes ikke verst i svært godt selskap. Særlig Theodors score med 5,5 av 7 poeng på 
tredje bord bør trekkes frem. Se alle resultater på: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=NMforskolelag2019-
KonnerudSjakklubbsUngdom 

Andre sjakkaktiviteter 
På høsten ga vi tilbud om sjakktrening til alle skolene i Kongsvinger. Det var 3 skoler som 
takket ja til tilbudet. Sverre var kursleder. Målet var å lære reglene og få litt spilletrening. 
Følgende skoler deltok: 

 Brandval, 4 ganger, 11 deltakere 
 Roverud 2.-4. trinn, 4 ganger, 12 deltakere 
 Roverud 5.-7. trinn, 4 ganger, 10 deltakere 
 Langeland SFO 2.-4. trinn, 3 ganger, 6 deltakere 

Vi hadde også en stand på Altmuligdagen i Storhallen tidlig på høsten. 

 

Øyvind Henriksen 

Leder Kongsvinger sjakklubbs ungdom 


