
Årsberetninga for Kristiansund Sjakklubb 2020

Dene årsberetninga gjelder for hele 2020 samt for 2021 fram til årsmøtet holdes medio september. 

Perioden har vært preget av koronapandemien. Det har vært noen nedstenginger av samfunnet, men 
i Kristiansund var vi heldige og unngikk det verste. 
Ellers i Norge og verden for øvrig var det få turneringer spilt med vanlig brettsjakk, og 
nettsjakkturneringer har fått en kraftig oppblomstring. 

Verdenstoppene har spilt mange nettsjakkturneringer, og i romjula sendte NRK fra ei av disse 
turneringene. Der var Rune Edøy med i studio som ekspertkommentator, og det var nok 
høydepunktet for Kristiansund Sjakklubb i denne perioden! 

Rune Edøy på sjakksendinga i romjula 
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Årsmøtet i 2020
Årsmøtet skulle vært holdt torsdag 12. mars 2020, men den dagen ble samfunnet stengt ned. 
Årsmøtet i 2020 ble derfor holdt onsdag 20. august 2020. Karl W. Strand fikk utmerkelse for årets 
spiller 2019. Da ble alle årsmøtesakene behandlet unntatt regnskapet. Det ble behandlet og godkjent
på et ekstraordinært årsmøte torsdag 11. juni 2020. 

Styret 
Styret som ble valgt på årsmøtet i 2020 besto av Bjørn Frode Morkestrand som leder. Thomas 
Nyland og Snorre Ytrestøyl ble valgt for to år. Per Erik Hoem og Tore Kristiansen sto ikke på valg. 
Roger Hojem ble gjenvalgt som varamedlem. De som gikk av var leder Wenche Tylden, Eilif Odde 
og Øyvind Grundstad Mikalsen.
Styret fram til årsmøtet i 2020 hadde flere styremøter. Styret som ble valgt på årsmøtet i 2020 har 
hatt fire styremøter. To høsten 2020 og to i 2021. Styret har søkt diverse private og offentlige 
midler. 

Det var styret i mars 2020 som vedtok å stenge ned Sjakklubben da resten av samfunnet ble 
nedstengt. Og det var styret i slutten av mai 2020 som begynte å arrangere noen turneringer og 
sjakkvelder igjen før Sportsutvalget overtok den vanlige drifta igjen. Styret vedtok i april 2021 å 
åpne Sjakklubben fysisk for voksne spillere. 
Styret vedtok å kutte ut den ukentlige vaskinga gjort av ei ekstern. Styret mente at vi kunne gjøre 
dette på dugnad for å spare midler. 

Kongresser og årsmøter
Årsmøtene i Ungdommens Sjakkforbund og kongressene til Norges Sjakkforbund ble i både 2020 
og 2021 arrangert på nett. Tore Kristiansen deltok på alle og i tillegg var Bjørn Frode Morkestrand 
og Snorre Ytrestøyl delegater på kongressen i 2021. Det eneste spesielle på disse fire møtene var at 
Moldes Tor Wetle Hoem foreslo GM Simen Agdestein til ny president på kongressen til NSF i 
2021. Kristiansund støttet forslaget. Det ble kampavstemning, og Simen Agdestein vant.   

Koronapandemien
Koronapandemien har påvirket oss slik det påvirket resten av samfunnet. 
Kristiansund Sjakklubb skulle ha sitt årsmøte torsdag 12. mars, men tidligere den uka vedtok styret 
å utsette årsmøtet pga. smitten som var i samfunnet. Og torsdag 12. mars vedtok også regjeringa å 
stenge ned samfunnet fra fredag 13. mars. Vi stengte da alle fysiske aktiviteter i Sjakklubben fra 
torsdag 12. mars. 
Roger Hojem og styret kom igang med ei turnering den siste torsdagen i mai 2020, og det ble noen 
hurtigsjakkturneringer. Norges Sjakkforbund kom med smittevernregler som vi måtte følge da vi 
forsiktig åpnet igjen. 
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Smittevernreglene
Vi måtte notere navn og telefonnummer på alle som var i lokalet til enhver tid. Spillerne og 
tilskuerne måtte ha 1 meter avstand til hverandre. Når en spiller satt lent over bordet og vurderte 
trekket sitt, måtte den andre sitte tilbake. Det måtte være minimum 10 sekunder tillegg per trekk i 
alle sjakkpartier. Og til å begynne med skulle vi ha en smittevernansvarlig som passet på at alle 
holdt seg til reglene. 
Vi desinfiserte alle overflater før hver trening eller spillekveld. Og alle brikkene skulle vaskes eller 
desinfiseres etter hvert parti. Vi valgte å vaske med såpe, og det førte til at mange av de svarte 
brikkene ble slitt. Og høsten 2020 valgte Sportsutvalget å bytte ut alle brikkene med de gamle 
brikkene fra 30-40 år tilbake. Utover i 2021 slapp vi å vaske brikkene hver gang. 

Normalt i Kristiansund som en av få klubber
Fra 18. juni 2020 arrangerte vi ukentlige hurtigsjakkturneringer i Kristiansund Sjakklubb gjennom 
hele sommeren. Dette var en sommer der nesten ingen dro på ferie, men de fleste deltakerne var 
yngre. Vi var heldige i forhold til nesten alle andre sjakklubber. Vi hadde kontroll på smittevernet 
siden vi hadde vårt eget lokale, og Møre og Romsdal var ikke så nedstengt som andre regioner. I 
Kristiansund kunne vi spille nesten som normalt, mens naboklubber slet med det. Mange klubber i 
andre deler av landet var helt stengt fra mars 2020 og til juni 2021. 

Nesten normal høst 
Høsten 2020 var nesten normal for oss i Kristiansund Sjakklubb. Det var samfunnets 
smittevernregler vi måtte forholde oss til, men vi greide å opprettholde vanlig aktivitet. 

Ny nedstenging i januar 2021 
Romjulssjakken som vi skulle ha i romjula, ble avlyst pga. smittesituasjonen i Kristiansund. 
Kristiansund kommune ba alle om å begrense utelivet. Smitten økte i samfunnet i forbindelse med 
julefeiringa i 2020, og regjeringa kom søndag 3. januar med meldinga: Alle organiserte fritidsaktivitetar, 
idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 18. januar. Det siste 
normale arrangementet vi hadde var sjakkaféen lørdag 2. januar. 
Og da regjeringa kom med innstramminger den 18. januar ble alle aktiviteter for voksne avlyst. 
Men vi kunne ha treninger for barn og ungdom. Det var de vanlige treningene på tirsdager og 
torsdager samt at sjakkaféen på lørdag også var for barn og ungdom. Der hadde vi ukentlige 
lynsjakkturneringer. 
Vi var en av få sjakklubber i landet som spilte brettsjakk på den tida. 

Juniorlynsjakkturnering i april 2021. Bjørn Frode Morkestrand var sensorbrettoperatør. 

Side 3



Åpnet for voksne april 2021
Tirsdag 20. april hadde vi ei forsiktig åpning for voksne spillere med trening. Langsjakkturnering 
kom igang i  slutten av april. Vi fortsatte med hurtigsjakkturneringer, og vanlig lynsjakk med 2 
sekunder tillegg kunne vi spille fra august 2021. 

Nettsjakk og treninger på nett
I noen av periodene hadde vi flere nettsjakkturneringer. Noen av dem med mange deltakere og noen
med få. Treninger på nett var det liten interesse for blant de voksne, og det ble kuttet etter to forsøk. 

Oppsummering
Vi greide å skjerme barn og ungdom i koronapandemien og vi ga dem et fullverdig tilbud gjennom 
hele koronapandemien med unntak av der hele samfunnet var stengt ned. De voksne led litt under 
av at de ikke fikk spille januar-april 2021. Totalt sett var vi mer heldigere i Kristiansund enn mange 
andre sjakklubber. 

Huskomiteen
Huskomiteen har ikke fungert som forutsatt. 

Prosjektkomiteen for Sjakkfestivalen
Årsmøtet i 2021 valgte Eilif Odde, Roger Hojem og Rune Edøy til å sitte i denne komiteen. Pga. 
koronaepidemien kunne ikke Sjakkfestivalen arrangeres i juni 2020. Heller ikke før sommeren 2021
kunne den arrangeres. Et forslag høsten 2020 fra Wenche Tylden, forrige leder i prosjektkomiteen 
og leder i Sportsutvalget, om en lokal, ambulerende festival på skolene ble ikke tatt videre av 
komiteen. 

Sportsutvalget
Sportsutvalget har hatt de samme medlemmene i hele perioden: Tore Kristiansen, leder, og Vegard 
Simensen og Øyvind Grundstad Mikalsen som medlemmer. Utvalget har hatt ansvaret for treninger 
og turneringer.  

Våren 2021 flyttet vi noen av treningene ned på Piren i det flotte sommerværet. 

Treninger
Vi fortsatte med samme opplegget som vi har hatt i noen år. Trening for barn på tirsdager. Der fikk 
de Even Gildestad som en fabelaktig, god trener. Vegard Simensen har hatt treninger for ungdom på
tirsdager, og på torsdager overtok Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl som trener i februar 2021. I 2020 var
det Tore Kristiansen med god hjelp fra Morten Smenes Frost og Eilif Odde som hadde den gruppa. 

Side 4



Det var  store utfordringer i koronapandemien, men vi greide å skjerme barn og ungdom slik at de 
fikk et tilbud. 

Vi kunne ha vært flinkere til og fått med enda flere barn og ungdommer, men vi mangler tilgang på 
voksne som har lyst og vilje til å være med og bidra. Voksentreninger på tirsdagskvelder begynte 
Tore Kristiansen med høsten 2020. Thomas Nyland bidro med sluttspillundervisning noen kvelder 
høsten 2020 og våren 2021. 

Klubbturneringer
Klubbmesterskapet 2020 ble først utsatt og så avlyst da nedstengninga kom i mars 2020. Høsten 
2020 ble klubbmesterskapet spilt, og Vegard Simensen vant turneringa med Eilif Odde og Rune 
Edøy på de to neste plassene. Vegard Simensen ble også klubbmester i lynsjakk i 2020 foran Sindre 
Lyngsaunet Ytrestøyl. 

Våren 2021 torde vi ikke arrangere ei vanlig langsjakkturnering i brettsjakk, siden vi ikke visste om 
det kom flere nedstenginger. Da ble det ei konradturnering istedet. Den ble vunnet av Thomas 
Nyland med 5 poeng. Samme poengsum men med flere spilte partier fikk Sindre Lyngsaunet 
Ytrestøyl og Rune Edøy. 

Lyn- og hurtigsjakk 
Lynsjakkturneringer spiller vi på sjakkaféene hver lørdag, og hurtigsjakkturneringer har blitt 
arrangert omtrent annahver uke når vi har hatt åpent. 

Hurtigsjakkturnering i 2021. Eilif Odde (til venstre) mot Thomas Nyland nærmest. Karl W. Strand ser på 
partiet mellom Sidre Lyngsaunet Ytrestøyl (til venstre) mot Even Gildestad

Sommer 
Sommeren 2021 holdt vi stengt i Sjakklubben i nesten to måneder. Mens sommeren 2020 var det 
turneringer hver uke. 

Side 5



Nettsjakkturneringer
I den første nedstenginga arrangerte vi flere netturneringer på chess.com. Hurtigsjakk på 
torsdagskveldene og lynsjakk lørdag ettermiddag. I påska 2020 var vi med i ei nordisk turnering i 
hurtigsjakk som ble arrangert av en islandsk klubb. Det gikk sånn tålelig bra. 
Det er noen utfordringer med nettsjakk, og vi opplevde også det. Det har av den grunn ikke blitt 
arrangert så mange nettsjakkturneringer av oss som vi kunne ha gjort. 

Ratede turneringer
I Kristiansund spiller vi langt flere ratede turneringer enn andre sjakklubber. Det så vi ikke minst 
våren 2021. En måned hadde vi registrert halvparten av alle norske turneringer i FIDE. Neste 
måned var halvparten av de norske turneringene spilt i Møre og Romsdal. Det viser at vi har vært 
heldige med pandemien men at vi også er flinkere til å sende inn turneringer til rating. Det betyr 
imidlertid at våre spillere har bedre oppdaterte ratingtall i hurtig- og lynsjakk enn de fleste norske 
spillere.  

Norgesmesterskap
Roger Hojem, Rune Edøy og Amund Pihl Strand, var med i Det åpne NM i lynsjakk og Det åpne 
NM i hurtigsjakk i Bergen i januar 2021. Amund var med i teten etter første dag i hurtigsjakk-NM, 
og han og de to andre kan være godt fornøyde med sin innsats i hurtigsjakk-NM. Dette viste seg 
også å bli det siste Norgesmesterskapet i brettsjakk fram til høsten 2021.

Siden mars 2020 har det ikke blitt arrangert noe norgesmesterskap eller landsturnering. 

Seriesjakk 
Seriesjakksesongen 2019-2020 ble avlyst  men først etter at vi var ferdig med alle matchene i Møre 
og Romsdal. Aalesunds vant 1. divisjon. Kristiansunds førstelag tapte for Aalesunds men slo Molde.
Molde 2 vant alle tre matchene sine 2. divisjon Nordmøre og Romsdal. Voksenlaget vårt tok 3 
lagpoeng og andreplassen mens guttelaget vårt slo Aure og tok tredjeplassen. 21 spillere deltok på 
de tre lagene våre. 
Seriesjakksesongen 2020-2021 kom aldri igang. 

Eksterne turneringer
Rosecupen ble arrangert i Molde i oktober 2020 som en av svært få helgeturneringer i Norge. Det 
var 69 deltakere. I B-gruppa hadde vi med 7 spillere og Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl og Rune Edøy 
ble nummer to og tre. I A-gruppa hadde vi med 5 spillere og Eilif Odde ble nummer fire. Tore 
Kristiansen var turneringsleder. 

Og i juni 2021 var det Rosecupen igjen. Denne gangen som den eneste brettsjakkturneringa i Norge 
før Landsturneringa skulle arrangeres i Bergen. Det var nesten 100 deltakere med. Tore Kristiansen 
var igjen turneringsleder. Vi hadde med 9 spillere. Thomas Nyland tok tredjeplassen i A-gruppa, og 
Kim André Engvik vant B-gruppa. 

Amund Pihl Strand som går på sjakklinja på Telemark toppidrettsgymnas spilte, naturlig nok, i 
mange turneringer utenom Møre og Romsdal. Rett før nedstenginga i mars 2020 var de og spilte i 
Thessaloniki i Hellas. Og da Kim André Engvik startet på TTG i august 2021 har han også vært 
med på turneringer sørpå. Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl var vår eneste deltaker i Levanger Grand 
Prix både i 2020 og i 2021.  
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Sjakklinja på TTG
Høsten 2021 begynte Kim André Engvik på sjakklinja på Telemark toppidrettsgymnas i Skien. Og 
der går Amund Pihl Strand på tredje året. De har også blitt kraftig påvirket av koronaepidemien og 
har ikke fått spilt så mange turneringer som planlagt. 
Amund hadde sommeren 2020 ei treningssamling i Sjakklubben med flere gutter. Han hadde også ei
treningssamling i vinterferien 2021.

Simultan med GM Jon Ludvig Hammer

Rune Edøy kommenterer simultanen mens Jon Ludvig Hammer springer til neste parti. 

Rune Edøy organiserte en simultan med GM Jon Ludvig Hammer torsdag 26. august. Denne 
simultanen skulle egentlig holdes i forbindelse med Grand Prix-turneringa i januar 2021, men da 
den ble utsatt, ble også simultanen utsatt. Hans Olav Lahlum var opprinnelig simultanspiller men 
måtte trekke seg to uker før pga. et politisk møte. Men Jon Ludvig Hammer steppet inn og var en 
god simultanspiller. 
Rune Edøy hadde også sørget for at Tidens Krav sendte klokkesimultanen som ei sjakksending på 
nett med profesjonelle Streamingbird som hadde ansvaret for produksjonen. Rune Edøy var 
kommentator med Eilif Odde som ekspert. Dette var en stor suksess. 
Jon Ludvig Hammer vant 18 1/2 – 1 1/2. Det ble en remis mot Anders Olsen og et tap mot Amadeus
S. Sveggen. Rune hadde god hjelp av Roger Hojem og Tore Kristiansen med det praktiske 
opplegget. 

Kristiansund Grand Prix 2021
For første gang på mange år arrangerte vi ei helgeturnering på et hotell i Kristiansund. Det var 43 
deltakere på Scandic Hotel Kristiansundden siste helga i august. Vi skulle arrangert den i januar 
2021 men måtte utsette turneringa da samfunnet stengte ned. 
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Vi var så heldige at Rune Edøy og Roger Hojem ordnet at vi fikk låne spillelokalene gratis. 15 av 
deltakerne var fra vår egen klubb! Elias DeMac, Bergens, vant A-gruppa og Teodor Tenfjord 
Engelsen, Søråshøgda vant B-gruppa. Rune Edøy tok tredjeplassen i B-gruppa. Tore Kristiansen var
turneringsleder. Dette var ei fin turnering, og en fin opplevelse for oss i Kristiansund Sjakklubb, og 
det er noe vi bør gjøre igjen. 

Kristiansundslynet
Lørdag kveld i Grand Prix-helga. 28, august 2021, arrangerte vi Norges Grand Prix-turneringa 
Kristiansundslynet på Scandic Hotel. 28 deltakere og 6 fra Kristiansund. FM Joachim Solberg, Alta,
og Håkon Bentsen, Molde, tok begge 8 poeng. 

Sameiet Hauggata 7
I Sameiet Hauggata 7 eier vi 38,2%. Det er Per Erik Hoem som er styreleder, og på årsmøtene deltar
også Sjakklubbens leder som representant for Sjakklubben. Sameiet har god økonomi.

Økonomi 
Økonomien i Kristiansund Sjakklubb har blitt vesentlig forverret i 2020. Underskuddet var 68 552
60 kroner. Antall medlemmer i Norges Sjakkforbund var 46. 
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