Årsberetninga for Kristiansund Sjakklubb 2019
2019 fortsatte i samme trenden som 2018. Det var et aktivt år med mange interne turneringer.
Sportslig ble det også et suksessrikt år da Eilif Odde ble norgesmester i lynsjakk for seniorer over
50 år. I tillegg fikk vi hele tre spillere på pallen i Landsturneringa.
Klubben hadde to store pilarer hver uke. Den ene var torsdagene som startet med flere
treningsgrupper før det ble sjakkspilling i forskjellige formater utover kvelden. Den andre pilaren er
lørdagskaféen med ei lynsjakkturnering.
I 2019 fikk vi, for første gang på mange år en gjeng på 10-12 stykker med ungdommer som er i
samme aldersgruppe og som hjelper hverandre framover. Det er sosialt, og det at de er mange i ei
gruppe med ungdomsskoleelever gjør at det er litt lettere for trenerne.
Vi fikk også noen utfordringer i 2019. Vi mistet alle trenerne våre med ett unntak. Utpå høsten fikk
vi inn noen nye trenere, og de løste treneroppgavene sine meget bra.
Vi har også noen få aktive voksne spillere. men der har klubben ikke vært flink nok til å engasjere
flere. I løpet av ei uke var det ofte at det var lørdagen som hadde flest folk innom Sjakklubben.

Eilif Odde ble Seniornorgemester 50+ i lynsjakk.
Foto: Rune Edøy
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Årsmøtet i 2019
Årsmøtet ble holdt onsdag 12. juni 2019
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: Wenche Tylden (valgt for 1 år)
Kasserer: Per Erik Hoem (valgt for 2 år)
Sekretær: Eilif Odde (valgt for 1 år)
Styremedlem: Tore Kristiansen (valgt for 2 år)
Styremedlem: Øyvind Grundstad Mikalsen (ikke på valg)
varamedlem: Roger Hojem (ny)
Turneringskomite: Leder Tore Kristiansen (gjenvalg), Andreas Eikrem (ny) og Morten
Smenes Frost (ny). Revisorer: Knut Lyster (gjenvalg) og Karl W. Strand (gjenvalg)
Valgkomite: Bjørn Frode Morkestrand (gjenvalg), Tore Kallset (gjenvalg) og Thomas
Nyland (ny).
Ekstraordinært årsmøte ble holdt tirsdag 25. august 2019.
Det ordinære årsmøtet vedtok at ei gruppe skulle legge fram forslag til ny struktur.
Forslaget fra gruppa ble vedtatt på det ekstraordinære ærsmøtet. Den nye strukturen er:
Turneringskomiteen legges ned.
Et sportsutvalg har ansvar for treninger og turneringer.
En huskomite har ansvaret for lokalet, materiellet og sosiale sammenkomster.
Sjakklubben lager prosjektkomiteer for større arrangementer. Gruppa hadde foreslått en komite for
Sjakkfestivalen.
Strukturen ble enstemmig vedtatt.
I sportsutvalget ble Tore Kristiansen, Vegard Simensen og Øyvind Grundstad Mikalsen valgt.
Huskomiteen fikk Per Erik Hoem og Morten Smenes Frost som medlemmer.
Prosjektgruppa for Sjakkfestivalen fikk Wenche Tylden, Eilif Odde og Roger Hojem som
medlemmer. Styret fikk mandat til å supplere komiteene med flere medlemmer.

Styrets arbeide
Styret har hatt 12 styremøter fra årsmøtet i juni 2019 til årsmøtet i august 2020.

Deler av styret. Fra venstre Eilif Odde, Per Erik Hoem og Tore
Kristiansen med leder Wenche Tylden foran. Foto Rune Edøy
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Økonomi
Inntektene i 2019 var på litt over 313 000 kroner mens driftsutgiftene kom på 249 000 kroner.
I tillegg kom renteutgiftene på lånet på lokalet på 53 000 kroner slik at vi fikk et totalt årsresultat på
10 577,85 kroner. Styret er fornøyd med årsresultatet.
Lokalet
Renter og avdrag på huslånet ble på nesten 95 000 kroner, og de tre store andre utgiftene på lokalet
er strøm, renhold og fellesutgifter i Sameiet Hauggata 7. Disse tre ble på litt over 63 000 kroner.
Det å ha et eget lokale koster, men det gir oss også stor fleksibilitet i hvilke arrangementer vi skal
ha. Det gjør det også lettere med at vi slipper å ta ut og inn brett, brikker og klokker slik sjakklubber
som leier lokaler må gjøre. Vi sparer noen dugnadstimer på det.

Aktiviteter
Både vårsesongen og høstsesongen ble startet med simultansjakk. I januar spilte Petter Andreas
Wadstensvik ei simultan, mens det var Thomas Nyland som spilte simultan på starten av
høstsesongen.
I januar hadde vi ei helgeturnering. Torsdagene var den faste klubbkvelden, og det var fast sjakkafé
hver lørdag utenom juli. I tillegg var det treninger på tirsdager, onsdager og torsdager.
Det var ikke så mange sosiale sjakkaktiviter i Sjakklubben i 2019. Et arrangement en fredagskveld i
januar trakk nesten 20 stykker, og romjulsturneringa i desember var populær. Siden Amund skulle ta
bussen hjem til Surnadal, varte den til første bussen gikk neste morgen.
Snorre og Sindre arrangerte et treff med barn og ungdom på Amundøya i juni.
Turnering på Sunndalsøra
Roger Hojem og Eilif Odde var på Sunndal kulturhus i november for å hjelpe til med å starte
sjakkaktiviteter i Sunndal. De avsluttet med å arrangere ei turnering der hele 26 spillere var med.

Sjakkfestivalen i Dahlehallen
Den store skolesjakkturneringa i Dahlehallen 6. juni 2019 ble større enn i 2018. Vi forsøkte nok en
gang å nå rekorddeltakelse, men litt for mange avbud siste dagen, gjorde at vi ikke fikk det til. Det
var hele 420 spillere med fra barneskolene i Kristiansund og Averøy. Det var ingen
ungdomsskolelever med i 2019.
Opplegget og erfaringa gjør at det arrangementet går enklere og enklere. Dette året hadde vi veldig
mange hjelpere med, og Sjakklubbens medlemmer, og foreldre, stilte opp og gjorde en stor innsats.

Fra Sjakkfestivalen i Dahlehallen 6. juni 2019
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Norgesmesterskap
Norgesmesterskap for lag
Mot normalt deltok vi hverken i Norgesmesterskapet for klubblag eller i Norgesmesterskapet for
ungdomslag.
Landsturneringa i Larvik
Vi hadde med 13 spillere og en lagleder. I klasse 1 var det hele 4 spillere med.
Rune Edøy kjempet om førsteplassen i klasse 4, og det ble en flott tredjeplass på pallen til slutt.
Eirik Viken Kallset fikk en solid tredjeplass i klasse 1. Eirik kom glidende nedenifra og avsluttet
sterkt. Audun Hoem var også oppe i tetkampen, men tapte de to siste rundene.
Eilif Odde fikk også 3. plassen i senior 50.
I tillegg til disse tre fikk Amund Pihl Strand en sterk 8. plass i kadett.
Et annet poeng som skiller Kristiansund Sjakklubb fra andre klubber er at mange spillere er lojale til
klubben, sjøl om de har flyttet ut fra Kristiansund for mange år siden. Noen av dem blir også
forespurt om å spille på lagene våre i både NM for ungdomslag, seriesjakk og NM for klubblag. Så
vi er også flinke til å bruke dem.
Det er det gode sosiale miljøet vi har i Landsturneringa og de ulike NM-ene som gjør at spillerne
fortsatt vil være en del av gjengen.

Fra Boligmappa Arena i Larvik med våre deltakere i Norgesmesterskapet 2019.
Norgesmesterskapet i lynsjakk
Det var mange med i NM i lynsjakk fredagskvelden i NM-uka i Larvik. Sjøl om vi hadde
forhåpninger til flere av spillerne, var det bare Eilif Odde i senior 50 som overbeviste. Det gjorde
han så til de grader at han vant klassen, og ble Norgesmester i lynsjakk for Senior 50. Vi gratulerer!
Den offisielle tittelen er Seniornorgemester i lynsjakk 50+.
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Det kåres norgesmestre bare i mesterklassen og i aldersklassene.
Ingen av våre andre deltakere kom til finalegruppene i sine respektive klasser.
Kongressen til Norges Sjakkforbund
Denne arrangeres som vanlig søndag kveld i NM-uka. I 2019 ble den flyttet til et stort lokale pga.
av et forslag om sponsing av Kindred Group som skulle opp på Kongressen.
Kristiansund Sjakklubb stilte med delegatene Eilif Odde, Sverre Hoem og Arild Myhre. Tore
Kristiansen representerte kretsen og Rune Edøy var til stede som journalist. Også flere medlemmer
var til stede i lokalet, blant annet Eirik Viken Kallset som var til stede i alle timene.
Hele kongressen ble direktesendt på nett, og det var flere tv-stasjoner til stede. Sjakklubbens
delegater hadde ikke bundet mandat, men var valgt ut på bakgrunn av hva de mente på forhånd om
saken. To av delegatene var mot avtalen og en var for.
Kristiansund Sjakklubb hadde ingen felles holdning til hvem som skulle velges til sentralstyret
etterpå, og delegatene gjorde seg opp sin egen mening om hvem de ville stemme på ved valgene.

Deltakerne på Kongressen. Fra venstre Tore Kristiansen, Rune Edøy, Arild Myhre, Eirik Viken
Kallset og Eilif Odde. Sverre Hoem var gått da bildet ble tatt.

Åpent NM i lynsjakk og hurtigsjakk
Rune Edøy og Roger Hojem er faste deltakere fra klubben i Åpent Norgesmesterskap i lynsjakk og
det åpne norgesmesterskapet i hurtigsjakk som spilles i januar.
I 2019 ble det arrangert på Sandsli i Bergen. De tjente og tapte rating.
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Norgesmesterskapet for ungdom
Det ble arrangert i Skien i november, og der var vi med, for første gang på lenge, med mange
spillere. 6 spillere var med samt lagleder Tore Kristiansen.
Tarek Alkhatib fikk premie i klasse F.
Fire av spillerne var med i gruppe C, og best av dem var Khaled Alkhatib med 3,5 poeng på 7
runder.
Amund Pihl Strand tok 4 poeng i gruppe B.

Fra venstre Even Gildestad, Khaled, Alkhatib, Andreas Eikrem, Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl
med Tarek Alkhatib foran.

Annen representasjon
Årsmøtet i Ungdommens Sjakkforbund var for første gang lagt til NM-uka. Tore Kristiansen var
delegat på årsmøtet som varte alt for lenge.
Tore Kristiansen var også på et seminar som Norges Sjakkforbund arrangerte på NTG på Bekkestua
om kvinner og sjakk i april.
Dagen etterpå var det ledermøte, og lørdagskvelden ble tilbrakt på sjakkpuben The Good Knight i
Oslo sentrum.
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Sjakktreninger
Begynnerkurs
Høsten 2019 hadde vi et fint begynnerkurs som var ledet av Øyvind Grundstad Mikalsen og
Andreas Eikrem. Det var et flott kurs og flere av deltakerne fortsatte i klubben også etter at kurset
var ferdig.
Treningene
I 2019 fortsatte vi det samme opplegget med treningene som i 2018. Vi hadde flere treningsgrupper
på tirsdager og torsdager og ei på onsdag.
De fleste treningene ble ledet av Petter Andreas Wadstensvik og Tore Kristiansen, men både Morten
Smenes Frost, Iver Halse, Eilif Odde og Audun Hoem hadde flere treninger.
Siden flere av de unge trenerne flyttet fra byen sommeren 2019 ble det mange treninger på Tore
Kristiansen. Men utover høsten fikk vi rekruttert nye trenere. Vegard Simensen kom inn som trener.
Andreas Eikrem fortsatte etter begynnerkurset med de yngste på torsdagskveldene, og Even
Gildestad ble en kjempeflink trener for de yngste på tirsdagene.
Tirsdagskveldene våren 2019 hadde Tore Kristiansen skypetrening med Amund Pihl Strand som
bodde i Surnadal. Voksne spillere hadde tilbud om å være med på disse treningene i Sjakklubben.
Det tilbudet ble lite brukt. Vi hadde ingen andre, organiserte, treninger for voksne spillere i 2019.

Petter Andreas Wadstensvik hadde trening på dagtid i høstferien 2019.
Fremst er Even Gildestad og Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl, mens bak sitter
Jacek Kotkowski og Tarek Alkhatib.
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Turneringer
2019 var også et aktivt år med mange interne turneringer. Når vi sammenligner oss med andre
klubber har vi et høyt turneringstilbud.
Skoleturneringer
Utenom sjakkfestivalen i Dahlehallen arrangerte vi ingen skoleturneringer i 2019. Roger Hojem
hjalp til på juleavslutninga på Atlanten ungdomsskole.
Sjakk5-ern
Det var fem klasser med på Sjakk5ern på flere skoler i Kristiansund i 2018-2019. Finalen ble holdt
på Gomalandet barneskole, og der stilte Kristiansund Sjakklubb opp med Martin Aure og Tore
Kristiansen som hjelpere. Vi fikk ingen rekruttering til Sjakklubben fra disse skoleklassene.
BGP-turneringer
Vi arrangerte ei BGP-turnering i 2019, i mai. Med kun 6 deltakere. Men vi var flinke til å være med
på de to turneringene som ble arrangert i Molde.
Hurtig- og lørdagslynturneringer
32 lørdagslynturneringer arrangerte vi i 2019. Det var også 12 hurtigsjakkturneringer, og de fleste
av dem på starten av sesongene da det ikke ble spilt langsjakkturneringer.
Sommeråpent og sommerturneringer
Vi modifiserte sommeråpninga i 2019 i forhold til den store aktiviteten i 2018. I skoleferien i 2019
hadde vi åpent på torsdager og lørdager i juni og august. Og nesten helt stengt i juli. Fra skolen
sluttet og til den startet igjen midt i august hadde vi fem lynsjakk- og fem hurtigsjakkturneringer.
Klubbmesterskap og høstturnering
Thomas Nyland var suveren i både
klubbmesterskapet og høstturneringa.
Han vant begge turneringene med 7 av 7
mulige!
I klubbmesterskapet var Johannes Tylden
beste spiller under 1400 i rating med 4 av 7.
Og i høstturneringa var det Rune Edøy som
var best av dem under 1400 i rating. Han tok
en sterk 3. plass i turneringa med 4 poeng
foran svært gode spillere.

Thomas Nyland

Klubbmester i lynsjakk ble Robin Hoem med 9,5 av 11 poeng.
I klubbmesterskapet i lynsjakk ble Stian Sivertsen best av dem under 1600 i rating, og Johannes
Tylden best av dem under 1400.
Vi hadde også ei langsjakkturnering på slutten av både vår og høst for spillere som ville spille flere
partier.
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En ting som er spesielt for Kristiansund Sjakklubb er at vi sender partiene på internett. Spillerne
sitter i kjelleren, mens andre sitter oppe og følger med på trekkene på tv-skjermene.
Her er sisterunden i klubbmesterskapet i 2019.
Foran fra venstre Stian Sivertsen, Karl W. Strand, Petter Andreas Wadstensvik, Bjørn Frode
Morkestad, Odd Andersen (fra Follo Sjakklubb), Snorre Ytrestøyl, Iver Halse, Sindre Lyngsaunet
Ytrestøyl og Wenche Tylden.

Fra motsatt side.
Andre turneringer utafor klubben
Flere av medlemmene er aktive i turneringene i regionen. De som var mest aktive i 2019 i disse
turneringene var Petter Andreas Wadstensvik, Amund Pihl Strand og Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl.
Amund som startet på sjakklinja på Telemark toppidrettsgymnas høsten 2019, spilte også mange
turneringer i Østlandsområdet høsten 2019. Men det var i ei turnering i Benidorm i
november/desember 2019 at han gjorde det meget bra og tjente over 100 ratingpoeng!
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Seriesjakken 2018-2019
Uvanlig nok vant ikke Kristiansund 1. divisjon Møre og Romsdal. Vi stilte ikke med alle våre beste
spillere mot Aalesunds, og der ble det tap. For Aalesunds hadde styrket laget sitt kraftig. En av de to
utlendingene på topp, hadde blitt norsk. Men vi vant da matchene mot Molde 1 og Molde 2!
I 2. divisjon Nordmøre og Romsdal stilte vi med et lag, og vi brukte hele ni spillere på de 4
bordene. Det var ikke meininga at vi skulle toppe dette laget.
Da Kristiansund 2 møtte Moldes guttelag i divisjonen, stilte vi også med et rent guttelag.
Og vi brukte voksne spillere mot voksenlagene til Aure og Molde 3. Det ble 3 poeng og tredjeplass.
Ei helgeturnering i januar
Vi arrangerte Januarturneringa 2019 i Sjakklubben. Den ble spilt på lørdag 19. og søndag 20. og
startet med en hurtigsjakkrunde lørdag formiddag før det ble to langsjakkrunder lørdag og to nye
runder søndag.
Det var med 22 spillere og 6 av dem var fra Molde, Aalesunds og Hell.
Eilif Odde vant turneringa med 4,5 poeng. Iver Halse ble nummer to med 4 poeng på bedre kvalitet
enn Thomas Nyland som også fikk 4 poeng.
Øyvind G Mikalsen ble beste spiller under 1600 med 3 poeng og beste gutt ble Johannes Tylden
med 2 poeng.

Johannes Tylden spiller mot Eilif Odde i hurtigssjakkpartiet i 1. runde i Januarturneringa.
Øyvind G Mikalsen følger med på åpninga.

Lokalet
Vi hadde en dugnad i 2019, og mye forskjellig ble gjort. Bl.a. ble sjakkbrikkene desinfisert. Styret
hadde også en egen dugnad der de ryddet i kjelleren.
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Våren 2019 ble mye av materiellet gått gjennom før den store sjakkfestivalen i Dahlehallen. Sortert,
telt og ordnet.
Vi hadde abonnement på New in Chess i 2019 men da abonnementet gikk ut høsten 2019 ble det
ikke fornyet.
Vi fikk 2 paller med boka Magnus av forfatter Aage G.
Sivertsen i juni.
Per Erik fikk nyss om at Forlagssentralen der norske bøker
blir lagret, skulle destruere dem. I stedet fikk vi dem.
Noen av de 990 eksemplarene har blitt gitt bort, men
mesteparten er lagret i kjelleren.

USF-Akademiet
Vegard Simensen ble ferdig med USF-akademiet i 2019. Det var et treårig program der meninga er
å utdanne ungdom til å bli ledere i ungdomssjakken.
Vegard Simensen fikk kretsdommerkurs og har blitt utnevnt til klubbdommer. Han fikk også
godkjenning som nasjonal trener i FIDE (National Trainer). Det var flere helger der deltakerne var
borte på samlinger, og mesteparten ble finansiert av Ungdommens Sjakkforbund.
Høsten 2018 var Vegard og Akademiet gjester ved Sjakk-OL i Georgia.
Kristiansund Sjakklubb har merket at Vegard har gått på USF-Akademiet, for han har tatt større
ansvar for treningene i klubben, og i 2019 ble han medlem av Sportsutvalget.
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Vegard Simensen nummer tre fra venstre. USF-Akademiet på vei inn til Bermudapartyet i Sjakk-OL
i Batumi i Georgia i 2018. (Vegard var eneste som stilte i Bermudashorts!)
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