Årsberetninga for Kristiansund Sjakklubb 2018
Denne årsberetninga gjelder for hele 2018
2018 ble et litt nedskalert år i forhold til jubileumsåret 2017. Aktiviteten var mer intern dette året.
Dette var første året vi hadde åpent hele sommeren med mange turneringer. Og lørdagskaféen ble
mer besøkt i 2018 enn det noen gang har vært tidligere.

Even Gildestad spilte pratelagsjakk mot Magnus Carlsen i Sarpsborg under NM-uka i juli!
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Årsmøtet i 2018
Årsmøtet ble holdt 10. april 2018.
Årsmøtet vedtok at to av styremedlemmene velges for to år av gangen, og de fire styremedlemmene
alternerer. Styrets leder velges for ett år. Følgende ble valgt:
Leder: Tore Kristiansen (valgt for 1 år)
Kasserer: Per Erik Hoem (valgt for 2 år)
Sekretær: Wenche Tylden (valg for 1 år)
Styremedlem: Eilif Odde (valgt for 1 år)
Styremedlem: Øyvind Grundstad Mikalsen (valgt for 2 år)
Turneringskomite: Leder Tore Kristiansen (gjenvalg), Roger Hojem (ny) og Robin Hoem
(ny). Revisorer: Knut Lyster (gjenvalg) og Karl W. Strand (gjenvalg)
Valgkomite: Bjørn Frode Morkestrand (ny leder), Eli Marit Ødegaard (gjenvalg) og Tore
Kallset (ny).
Utmerkelser på årsmøtet: Roger Hojem fikk en utmerkelse for sine 22 år i styret.
Årets spiller 2017 ble Iver Halse og Petter Andreas Wadstensvik som begge fikk et skjold.
Even Gildestad fikk en stor pokal for flest spilte partier i 2017.

Styrets arbeide
Styret har hatt 4 styremøter i 2018, og 4 i 2019 før årsmøtet. Det ble litt for få møter høsten 2018.

Økonomi
Inntektene i 2018 var på litt over 449 000 mens driftsutgiftene kom på 453 000. Underskuddet på
drifta ble da 3 924, 49 kroner.
I tillegg kom renteutgiftene på lånet på lokalet på huset slik at vi fikk et totalt årsresultat på minus
59 585,76 kroner.
Den største utgiften var på over 123 000 kroner, og det var siste betaling av nytt tak på Hauggata 7,
der vi har en andel i sameiet på 39%. I 2018 betalte vi også ned nesten 50 000 kroner på lånet.
Årsresultatet betød da at egenkapitalen ble redusert til 380 322,38 kroner ved utgangen av året.

Sjakkfestivalen i Dahlehallen
Vi arrangerte igjen en stor skolesjakkturnering i Dahlehallen 14. juni. 266 barn fra Kristiansund og
Averøy kom og spilte sjakk. Flere skoler hadde jubileumsarrangementer samme dag, og det var
årsaken til den lave deltakelsen.
Vi hadde lært av opplegget året før, og det gikk smidigere å arrangere det andre året på rad. De som
stilte opp gjorde en heroisk innsats, og vi takker alle sammen. Det ble ei sosial samling for
hjelperne hos Per Erik Hoem i Karihola kvelden etterpå med sjakk og fotball-VM.
Sjakkfestivalen er en av de sakene som gjør at vi profilerer oss veldig godt ut mot barn og ungdom.
Det bidrar til å gi oss et positivt bilde i samfunnet, noe som bidrar til økte bidrag fra sponsorer og
Grasrotandelen.
Sjakkfestivalen er også den aktiviteten som gjør at vi får inn mange gode bidrag fra flere sponsorer.
Hovedsponsor er Gjensidige Nordmøre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar og
det samme gjorde NEAS. Braatthallen gir oss rabatt på bord og stoler, og Kristiansund kommune
dekker utgiftene til bussene som frakter barna til og fra Dahlehallen.
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Norgesmesterskap
Norgesmesterskap for klubblag
I Kristi Himmelfartshelga deltok vi på Norgesmesterskap for klubblag i Bergen med ett lag.
Laget med Henrik Øie Løbersli (3,5/6), Thomas Nyland (4,5/6), Vegard Simensen (2,5/6), Eilif
Odde (3/5) og lagleder Tore Kristiansen ((0/1) tok en kjempesterk 8. plass!
Laget spilte bl.a. Uavgjort mot det sterke laget SK96 fra Bergen, og i sisterunden vant vi over
andrelaget til SK1911! På 4. bordet hadde de Noam Aviv Vitenberg som ble juniornorgesmester 6
uker seinere.
Norgesmesterskapet for ungdomslag ble spilt i Alta i juni, dagen etter at Sjakkfestivalen i
Dahlehallen var ferdig. Vi deltok med et lag som besto av Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl, Johannes
Tylden, Even Gildestad, Viljar Bergh Skeide og Jonas Gils. Lagleder var Tore Kristiansen. Beste
poengplukker ble Johannes Tylden på andrebordet med 3 av 4 poeng. Laget fikk pokal i
barneklassen.
Det ble også tid innimellom til å se på helleristningene på Altafeltet, midnattssola,
sentrumsvandring og flere andre kulturelle aktiviteter. Ingen var så aktive som oss, sa arrangørene,
etter å ha sett alle bildene på Facebook. Og vi gjorde nye ting som altaværingene skulle begynne å
gjøre sjøl!
Landsturneringa i Sarpsborg
Den ble arrangert av Moss Schaklub på et stort konferansehotell rett ved E6 utafor Sarpsborg.
Vi var organisert på vanlig måte ved at lagleder Tore Kristiansen skrev blogg og dirigerte troppene
underveis i NM-uka.
Det var 14 spillere som representerte Kristiansund. Uten familiene Hoem og Kallset hadde vi vært
sterkt reduserte. De hadde med 7 spillere!

Fra venstre Sverre Hoem med sønnene
Audun Hoem og Øyvind Hoem Vaseng,

Fra venstre Tore Kallset med sønnene Øystein
Viken Kallset og Vegard Viken Kallset. Sønnen
Eirik Viken Kallset var dratt da bildet ble tatt.

Disse 14 spilte i 8 forskjellige klasser. Slik vi har pleid å gjøre det i tidligere år dominerte vi klasse
3. Denne gangen var det brødrene Øystein Viken Kallset og Vegard Viken Kallset som var med helt
i teten i alle rundene. Det ble 2. plass på Øystein og 5. plass på Vegard. Det ble også en sterk 8.
plass på Øyvind Hoem Vaseng, og disse fikk premie. Tore Kallset fikk premie i klasse 2 med en
råsterk 6. plass. Even Gildestad fikk også premie i lilleputt.
Mot normalt var det bare premier til de 10 beste i hver klasse. Det har vært premier til 1/3 av de
beste i hver klasse siden første mesterskap i 1918. Og hadde det vært det i år også, hadde både Iver
Halse (11. plass i klasse 2) og Vegard Simensen (15. plass i klasse 1) fått premier.
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Norgesmesterskapet i lynsjakk
Utendørs tordnet og lynte det kraftig fredagskvelden i NM-uka det ble spilt Norgesmesterskapet i
lynsjakk. Inne var det ingen torden, bare lyn.
Audun Hoem kom til finalegruppa i klasse 2, og Petter Andreas Wadstensvik havnet midt på
tabellen i junior der det ble spilt berger. Petter var mest fornøyd med at han hadde vunnet
lynpartiene mot juniornorgesmesteren og han som ble nummer to!

Amund Pihl Strand, til høyre, vant tredjeplassen
i klasse 3 i NM for lynsjakk i 2018,
Vinneren ble Sara Næss, Vålerenga. Det er
første gangen at en kvinne har vunnet en klasse i
NM i lynsjakk som ikke har vært en ren
kvinneklasse.

Sideaktiviteter i NM-uka
NM-uka er også full av sideaktiviteter som vi deltar i for fullt.
I pratelagsjakk ble det toppmøte da laget der Vegard Simensen og Even Gildestad var med, møtte
laget til Magnus Carlsen! Det var en fin opplevelse! I sjokksjakk holdt et av lagene våre,
Ananasbiter (Iver Halse og Petter Andreas Wadstensvik) på å kvalifisere seg til finalen, mens den
mest publikumsvennlige sjokksjakken ble spilt av Eirik Viken Kallset og Vegard Viken Kallset.
I laglyn med tidshandikap gjorde ingen av lagene det særlig godt.
Fotballturneringa var et fint avbrekk, men i over 30 graders varme og uten vann ble det tungt, og et
sterkt utvidet Kristiansundslag gikk ikke til finalen.

Sjakktreninger
I 2018 fortsatte vi det samme opplegget med treningene som i 2017, men vi kuttet ut
mandagstreningene for de beste ungdommene. Vi hadde treninger på tirsdager 1730-1900, og 19302100. Iver Halse og Tore Kristiansen hadde ansvaret for dise. Onsdager var det treninger 1800-2000
med Petter Andreas Wadstensvik og Tore Kristiansen som trenere. Og på torsdager med de samme
to trenerne klokka 1730-1900.
Høsten 2018 mistet vi flere av dem som hadde vært med i mange år, og vi fikk lite nyrekruttering.
I 2018 hadde vi ingen utadrettede aktiviteter på skoler, og det merket vi på rekrutteringa.
Treningene høsten 2018 ble da mer spisset på de gjenværende.

Turneringer
2018 var et like aktivt år som 2017 med mange turneringer i klubben. Antallet turneringer på
Turneringsservice forteller at vi arrangerte 89 turneringer i 2018. Men vi hadde ingen
helgeturneringer eller Grand Prix-turneringer.
Skoleturneringer
I tillegg til Sjakkfestivalen arrangerte vi skolemesterskap på Dale skole og Nordlandet barneskole.
Og i februar hadde vi Lagmesterskap for barneskoler i Sjakklubbens lokaler. Det var 12 lag med fra
skoler i Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Molde. Kviltorp skole fra Molde ble det beste laget.
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BGP-turneringer
Våren 2018 arrangerte vi ei Barnas Grand Prix-turnering hver måned fra januar til juni. Ei av
turneringene ble spilt på Bjartmars kro på Kårvåg på Averøya. Høsten 2018 ble det bare arrangert to
Barnas Grand Prix-/Ungdommens Grand Prix-turneringer. I august og desember.
Hurtig- og lørdagslynturneringer
21 hurtigsjakkturneringer arrangerte vi i klubben i 2018, og det var et populært tiltak. På
lørdagskaféen introduserte vi faste lynsjakkturneringer klokka 13, og det førte til at enda flere kom
innom på lørdagskaféene våre. Vi var omkring 12-20 i Sjakklubben hver lørdag, og det er ofte den
dagen i uka det er mest besøk. Det var 30 lørdagslynturneringer i 2018.
Sommeråpent og sommerturneringer
For første gang hadde vi åpent i Sjakklubben
hele sommeren på torsdager og lørdager. Det
var bare i NM-uka vi var stengt. Vi arrangerte ei
hurtigsjakkturnering hver torsdag, og ei
lynsjakkturnering hver lørdag. Tre av
hurtigsjakkturneringene hadde 12 og 13 spillere
med, og dette viser at dette var et populært
tiltak.
Det var et snitt på 9 spillere i de 8 sommerhurtigsjakkturneringene. Snittet i de 7 sommerlynsjakk-turneringene var på 7 deltakere. Alle
turneringene ble FIDE-ratet.
Fra den 5. sommerhurtigsjakkturenringa torsdag
26. juli 2018. Sisterunden med Robin Hoem nærmest
til venstre mot Henrik Øie Løbersli. Bak spiller
Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl mot Andreas Eikrem
mens Karl W. Strand ser på.

29 av klubbens spillere var med i ei eller flere av
turneringene våre denne sommeren. I tillegg til
to fra Molde og en fra Kongsvinger.
Andreas Eikrem (15 turneringer), Even Gildestad Andreas Eikrem til venstre og Even Gildestad fikk hver
(14), Tore Kristiansen (14) og Iver Halse (13 var sin store pokal for innsatsen i sommerturneringene!
stammen i sommeraktivitetene.

Klubbmesterskap og høstturnering
Audun Hoem ble klubbmester i 2018 med 6 av 7 poeng! Før sisterunden hadde han allerede vunnet.
B-klassen ble vunnet av Stig Rune Jenssen, og C-klassen av Johannes Tylden.
I høstturneringa var det Thomas Nyland som vant den sterkeste gruppa. Amund Pihl Strand vant
gruppe 2, Pat Schanzenbecher vant gruppe 3 og Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl vant gruppe 4.
Klubbmester i lynsjakk ble Vegard Simensen med 10 av 11 poeng. Og førsteplassen i
høstmesterskapet i lynsjakk ble delt mellom Petter Andreas Wadstensvik og Eilif med 13 av 14
poeng og helt lik kvalitet.
Klubbmesterskapet i ludosjakk ble spilt i romjula, og klubbmester ble Petter Andreas Wadstensvik.
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Andre turneringer
Henrik Øie Løbersli vant Elogruppa i TV2 Fagernes International 2018 som ble spilt i påska. Han
tok 7,5 av 9 poeng og hadde en ratingprestasjon på 2227! Året før ble vinneren av Elo-gruppa kalt
for norgesmester i Det åpne NM. Men Henrik fikk ikke den utmerkelsen i 2018.
Flere av klubbens spillere var også med i andre turneringer som ble arrangert i Ålesund, Molde og
Trøndelag Og noen i Osloområdet og internasjonalt. Amund Pihl Strand var den spilleren som
deltok i flest turneringer utafor klubben i 2018.
Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl spilte i
Riga sommeren 2018.
Han overbrakte et krus som var en
gave fra Sjakklubben i Riga til
Kristiansund Sjakklubb.

Seriesjakken 2017-2018
Seriesjakken ble omorganisert i Møre og Romsdal i denne sesongen. Vi lagde to nye 2. divisjoner.
Ei for Sunnmøre og ei for Nordmøre og Romsdal. 1. divisjon ble beholdt som før.
Og slik vi har for vane, vant Kristiansund 1. divisjon Møre og Romsdal, men vi tapte MidtNorgefinalen mot Hell i en match der en av motspillerne våre bukket dronninga uten at vår spiller
så det, og en klar seier unngikk oss også på et annet bord. Da ble det ikke eliteseriekvalifisering på
oss i 2018 heller.
I 2. divisjon Nordmøre og Romsdal stilte vi med to guttelag. De møtte gode lag fra Molde og Aure.
Vi kunne hatt med voksne spillere på lagene, men avtalen med de Aure og Molde var at vi skulle
stille med rene guttelag. Lag som ikke var for gode for begynnerspillerne i Aure.
Oppsummering
2018 var et generelt sett et aktivt år, men vi kunne hatt større aktivitet på noen områder som
helgeturneringer. Vi kunne også ha vært flinkere til å få med flere av klubbens spillere på
helgeturneringer i Møre og Romsdal og Trøndelag.
Vi må bli flinkere til å få med enda flere på Grasrotandelen.
Og rekrutteringa må vi fortsatt jobbe med.
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