Årsmelding 2020
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 tirsdager kl 1700-1830 i 3. etg. i Engens gate 1, bortsett fra i perioden 13.
mars til 18. mai pga koronaviruset. Vi har spilt barometerturneringer, hatt litt
gruppeundervisning (før nedstengningen), spilt litt alternativ sjakk (slåsjakk, spørresjakk,
politi og røver o.l.) og prøvd oss på litt nettsjakk.
Koronasituasjonen har rammet sjakklubben hardt. Vi har ikke fått arrangert BGP-turnering og
vi har heller ikke fått arrangert klubbmesterskap i lynsjakk eller hurtigsjakk. Vi har heller ikke
hatt ordentlige sosiale avslutninger. Oppmøte på klubbkveldene før 13. mars var på 15-20
deltakere, mens på høsten var det 4-6 deltakere. Nesten alle de yngste og de ferskeste har falt
fra og det er bare en liten kjerne av spillere igjen.
Sjakkaktivitetene våre har delvis blitt annonsert i avisa Glåmdalen og i Kongsvingerguiden.
Resultater har sporadisk blitt lagt ut på Facebook: https://www.facebook.com/kongesjakk

Organisasjon
På årsmøtet 28. januar 2020 ble følgende tre valgt inn i styret:
Leder: Øyvind Henriksen (valgt for et år)
Styremedlem: Christian Sandberg (valgt for et år)
Styremedlem: Ørjan Jørgensen (valgt for to år)
Fra før satt følgende to i styret:
Kasserer: Sverre Johnsen (et år igjen)
Styremedlem: Ronny Wilberg (et år igjen)
På starten av året deltok flere av styremedlemmene aktivt på klubbkveldene, men etter
nedstengningen har vi vært både få voksne og få unge. Medlemmene i klubben har fått dekket
deltakeravgift på sjakkturneringer, NM for klubblag og diverse andre sjakkaktiviteter.
Økonomien i klubben er god, mye på grunn av Frifondsmidler og grasrotandelen. Men vi vil
gjerne at flere støtter oss med sin grasrotandel.
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Medlemmer
Kongsvinger sjakklubbs ungdom har i 2020 hatt minst 26 deltakere innom klubbkveldene
våre. 18 av disse har vært betalende medlemmer i aldersgruppen 7 til 17 år. I tillegg har vi 5
voksne medlemmer (styret). Oppmøte på klubbkveldene var veldig bra før koronaviruset kom
til landet, men fra mai og utover ble oppmøte mer enn halvert, se tall under.
Medlemstall (inkludert styremedlemmer) siden vi startet opp igjen i 2014:
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Våre turneringer
Barometerturnering vår
Vi fikk spilt fire barometerturneringer på våren før 13. mars. Det var 26 deltakere med et snitt
på 16 per gang. Vi spilte også fire barometerturneringer etter 18. mai. Her var det 10 deltakere
med et snitt på 7 deltakere per gang. Det var 6 som deltok på minst 7 turneringer: Erling,
William E, Alexander, Abdulrahman, Josefine, og Theodor. Topp 5 sammenlagt ble:
1. Theodor
2. Josefine og Abdulrahman
4. Alexander og William E.

Barometerturnering høst
Barometerturneringen på høsten ble spilt over ti tirsdager med 11 deltakere. Det var i snitt 5,1
deltakere per gang. Det var 4 som deltok på 8 eller flere turneringer: William E, Alexander,
Josefine og Theodor. Topp 5 sammenlagt ble:
1.
2.
3.
4.
5.

Theodor
Josefine
Alexander
Andreas
William E.
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Norgesmesterskap for ungdomslag
14.-16. februar ble det arrangert NM for ungdomslag i Drammen. Vi stilte med Emil,
Theodor, Josefine, Viljar og Abdulrahman. Det endte med to lagseire, en uavgjort og tre tap.
Alle våre spillere vant ett til to partier. Slettes ikke verst i svært godt selskap. Se alle resultater
på: http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=NMforungdomslag2020KonnerudSjakklubbsUngdom

Kretsmesterskapet for ungdom
Gjøvik arrangert KM for ungdom 18. oktober med fire spillere fra Kongsvinger. Theodor ble
kretsmester med full pott, 6 av 6 poeng.
o
o
o
o

Theodor: Kretsmester i klasse D (12 år)
Josefine: 3. plass i klasse C (13-14 år)
Nahom: 5. plass i klasse C (13-14 år)
Abdulrahman: 6. plass i klasse C (13-14 år)

Se alle resultater på:
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=KretsmesterskapInnlandetsjakkr20
20-GjovikSjakklubb

Barnas/Ungdommens Grand Prix
Det var få BGP/UGP-turneringer i 2020 og våre spillere deltok bare på en turnering på
Greveløkka i januar. Her stilte vi med fem spillere, alle i lilleputtklassen.
27. plass og 19 poeng: Josefine
47. plass og 16 poeng: Viljar
59. plass og 13 poeng: Theodor
65. plass og 12 poeng: Abdulrahman
72. plass og 10 poeng: Nahom
Se sammendrag BGP/UGP for hele landet: http://bgp.sjakk.no/lister/2020/Bgp_lp_2020.html

Andre sjakkaktiviteter
Vi arrangerte noen nettsjakkturneringer på lichess.org, da fysisk sjakk ble nedstengt. De to
første turneringene deltok 10 og 8 medlemmer, men det fenget tydeligvis ikke nok da det etter
hvert ble under en håndfull spillere som deltok. Se netturneringene våre på:
https://lichess.org/team/kongsvinger-sku/tournaments
Vi arrangerte sjakk for alle på biblioteket på onsdager fram til 13. mars. Det var brukbart
oppmøte, i snitt omtrent ti deltakere, men kun 1-3 fra ungdomssjakklubben.

For styret,
Øyvind Henriksen
Leder Kongsvinger sjakklubbs ungdom
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