
Årsberetninga for Kristiansund Sjakklubb 2022

Også året 2022 startet med nedstenging pga. koronapandemien, men vi fikk startet opp igjen for 
fullt 3. februar 2022. I disse fire ukene hadde vi imidlertid treningsaktiviteter for barn og ungdom, 
og et par turneringer for dem.

Vi har hatt veldig stor aktivitet i 2022. Mange treninger og 56 turneringer. Amadeus S. Sveggen er 
den som har spilt i flest turneringer, og han var med i alle 21 hurtigsjakkturneringene vi arrangerte. 
64 spillere har deltatt i minst ei turnering i 2022. 

Vi fikk en rekrutteringsvekst i vår av unge spillere fra de første årene på barneskolen, og igjen etter 
Barnesjakkfestivalen. Den siste veksten ser ut til å bli av mer varig karakter, siden spillerne som har
kommet går på ungdomsskole og de eldre barneskoleårene. 

Sparebank Møre Barnesjakkfestival ble en dundrende suksess med deltakerrekord. 502 barne- og 
ungdomsskoleelever spilte sjakk i Dahlehallen torsdag 26. november! 

Styret i Sjakklubben har i 2022 hatt et godt samarbeide med sponsorene. Sportsutvalget har hatt et 
intensivt år. Huskomiteen arrangerte to samlinger, og prosjektgruppa for Sjakkfestivalen sto i 
spissen for et nesten sømløst arrangement. 

Årsmøtene i 2022
Årsmøtet ble holdt tirsdag 29. mars 2022. Det ble gjenvalg i alle verv. Petter A Wadstensvik fikk 
bragdpremien for 2021 for sine to kretsmesterskap. 

Et ekstraordinært årsmøte ble holdt 20. desember 2022 og det ble vedtatt å selge lokalet vårt. 
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Økonomi 
Resultatet i 2022 ble mye dårligere enn 2021. Dette skyldes for en god del at vi har fått en mer 
normal aktivitet siden pandemien er over, og at utestående tilgodehavender til trenere og daglig 
leder ble ajourført og oppdatert i regnskapet for 2022. 

De største sponsorene våre er Sparebanken Møre og Varig forsikring. Sammen med NEAS har de 
også betalt for klubbskjortene og t-skjortene til våre yngste. 

Komite for lokalet
På det ordinære årsmøtet ble det valgt en komite for å vurdere vårt eget lokale. Leder i komiteen var
Rune Edøy og medlemmene var Arild Myhre, Snorre Ytrestøyl, Stig Rune Jenssen og Leif Magne 
Sevaldsen. De leverte si innstilling til styret i desember, og styret foreslo for et ekstraordinært 
årsmøte å selge vårt lokale i Hauggata 7. 

Et ekstraordinært årsmøte ble holdt 20. desember 2022 med følgende enstemmige vedtak: 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å selge lokalet i Hauggata 7 og fullmakt til å inngå avtale med 
utleier. 

Komiteen vurderte blant annet å pusse opp lokalene, og fant at kostnadene ble store. Spesielt hvis vi
skal gjøre noe med ventilasjonen i kjelleren. Komiteen anbefalte derfor å selge lokalet og satse på å 
leie. Komiteen fant et velegnet lokale i Fr. Nansens gate 12 som vi får leid. 
På det ekstraordinære årsmøtet ble alt dette gjort rede for. "Blant argumentene som gjorde inntrykk, 
var at nåværende leder og en tidligere leder sa de var mest bekymret for hvilke utgifter Kristiansund
Sjakklubb kan få på Sameiet Hauggata 7. 
Arbeidet med å selge lokalet pågår i 2023. 

Samlinger på Amundøya

Samling på Amundøya sommeren 2022. Foto 
Snorre Ytrestøyl

Huskomiteen arrangerte et meget flott julebord 
på Amundøya i desember. Det var en nydelig 
bacalao og sjokolademousse til dessert. 

20 stykker var med på julebordet. Sindre 
Lyngsaunet Ytrestøyl vant lynsjakkturneringa 
foran Kjell Tore Sandum. 

Også i august var det en kveldssamling for 
voksne spillere på Amundøya. 

Skjerm til Sjakklubben 
Et av de nye medlemmene reagerte våren 2022 på at vi brukte et magnetisk demobrett i 
undervisninga på treningene våre. Det minte ham om værmeldinga på gamle Dagsrevyen for over 
30 år siden. 
Vi fikk midler fra Sparebanken Møre til å kjøpe inn en stor 65 tommers berøringsskjerm. Etter hvert
som vi har lært oss å bruke skjermen, har den forandret hverdagen for trenerne. 
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Barnesjakkfestivalen med ny rekord! Over 500
Sparebanken Møre Barnesjakkfestival for barne- og ungdomsskoler ble arrangert i Dahlehallen 
torsdag 24. november.
For første gang kom vi over 500 deltakere! Det ble akkurat 502 spillere som var med og spilte i 
Dahlehallen. Den forrige rekorden var fra 2017 med 436 spillere. 
Alle barne- og ungdomsskolene i Kristiansund kommune var med, og med unntak av tre skoler 
hadde alle 40-60 spillere med.  

Dette krever en busslogistikk av en annen verden, for bussene som vi leide, kan ikke hente elevene 
før de har kommet fram til skolen. Og på Freiøya blir de busset til skolen. Vi er så heldige at vi får 
dekt bussregninga av Kristiansund kommune. Hvis ikke, hadde ikke dette gått opp. 

Det er også mye utstyr som skal ordnes og settes opp. Kristiansund Sjakklubb har faktisk nok brett, 
brikker og klokker til at vi slipper å låne inn fra andre klubber. 
Og Sjakklubbens medlemmer stilte opp kvelden før med opprigginga og under selve arrangementet.
Medlemmer tar en feriedag/ avspasseringsdag for å være med på dette, og det er helt nødvendig skal
Sjakklubben greie å gjennomføre et slikt stort arrangement. 

Både skolene og elevene var fornøyde. 

Turneringstilbudet
Lynsjakkturneringer spiller vi på sjakkaféene  hver lørdag, og hurtigsjakkturneringer har blitt 
arrangert omtrent annahver uke når vi har hatt åpent. Kristiansund Sjakklubb har hatt et meget stort 
turneringstilbud i 2022. 

Amadeus S. Sveggen har spilt fleste turneringer i 2022. 
Hele 63 stykker. Foto: Tore Kristiansen

I 2022 arrangerte vi 32 lynsjakksturneringer og 
21 hurtigsjakkturneringer i Sjakklubben. 

Amadeus S. Sveggen deltok i alle hurtigsjakk-
turneringene og i 24 lynsjakkturneringer! 
Han var også den som var mest aktiv av våre i 
eksterne turneringer. Han spilte i 63 turneringer 
med 383 partier. 

De andre på topp fem var Tore Kristiansen (44 
turneringer), Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl (42), 
Khaled Alkhatib (38) og Tarek Alkhatib (36). 
 
64 spillere var med i minst ei turnering (lyn-, 
hurtgsjakk- langsjakk- og eksterne turneringer) i 
2022. 

De 13 mest aktive har spilt i 20 turneringer eller 
flere. (Liste over deltakelser er lagt ved.)
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Treninger
I Sjakklubben har Vegard Simensen og Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl hatt treninger for ungdommer 
på onsdager og torsdager. Voksentreninger har vi hatt på  tirsdagskveldene. 
Treningene for barn hadde Even Gildestad og Amadeus S. Sveggen på tirsdager og torsdager. 

Klubbmesterskap og høstturneringer
Etter at pandemien ble avblåst 1. februar har vi kommet i rute med våre vanlige turneringer. 
Klubbmesterskapet ble spilt på våren, og Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl ble klubbmester. Tore 
Kristiansen vant A-gruppa og Amadeus S. Sveggen ble vinner av B-gruppa. 

Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl ble også klubbmester i lynsjakk foran Robin Hoem og Petter Andreas 
Wadstensvik. Beste klasse 3-spiller ble Rune Edøy og Jacek Kotkowski var beste klasse 4-spiller. 

Høstturneringa ble spilt som 7-runders monrad. Thomas Nyland vant foran Tore Kristiansen og 
Rune Edøy. Amin Askar ble beste klasse 4-spiller og Arild Myhre beste klasse 5-spiller. 
Vegard Simensen vant høstens lynsjakkmesterskap med full pott foran Kim André Engvik. Beste 
klasse 4-spiller var Amadeus S Sveggen og beste klasse 5-spiller var Magnus Tylden. 

Våre egne helgeturneringer
Sparebanken Møre Grand Prix 2023 ble spilt den siste augusthelga på Scandic Hotell. Den ble 
markedsført som den triveligste turneringa, og utover vanlig sjakkspilling ble det trekt gaver på 
startnummer i hver runde. Alle deltakerne fikk også ei t-skjorte, og rundegaver til alle var drops, 
bananer, sjokolade, mellombarer og slikt. Lokalet var også pyntet med sjakkhumoristiske plakater.

Eli Marit Ødegaard. Foto Roger Hojem

I B-gruppa med 24 deltakere tok Eli Marit 
Ødegaard en sterk 3. plass! 

Hun ble også beste kvinne, beste senior og beste 
spiller under 1200 i rating. 

Premier fikk også Andreas Eikrem og Jacek 
Kotkowski.

A-gruppa med 21 deltakere ble vunnet av 
Moldes Bjørn Robert Unhjem foran vår egen 
Petter A. Wadstensvik. Beste under 1800-spiller 
ble Amadeus S. Sveggen. 

Kristiansundslynet som ble arrangert lørdagskvelden i SBM-GP-helga, ble vunnet av Linus 
Sandstad fra Hell. 
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Simultan med IM Atle Grønn
Klokkesimultanen torsdag kveld før helgeturneringa ble spilt av IM Atle Grønn. Han tapte fire av de
20 partiene mot Amadeus S. Sveggen, Stig Rune Jenssen, Leif Magne Sevaldsen og Henrik Gjesdal.

Sendinga på Amedia var igjen godt ledet av Rune Edøy med ekspertkommentator Eilif Odde. 
Dagen etterpå holdt professor Atle Grønn et foredrag på Kristiansund bibliotek om Ukraina. Over 
100 satt og fulgte med, og det var det best besøkte foredraget på biblioteket i nyere tid. 
 
1. maihelga arrangerte vi tre Varig forsikringsturneringer. Ei BGP-/UGP-turnering med totalt 20 
spillere. Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl vant Varig forsikring NGP Hurtig med 14 spillere. Joachim 
Berg-Jensen, Trondheim, vant Varig forsikring NGP Lyn med 15 spillere.
 

KM og seriesjakk 
I Kretsmesterskapet for barn og ungdom i Spjelkavika hadde vi bare med 3 spillere. Amadeus S. 
Sveggen ble kretsmester i gruppe B. 
KM i hurtigsjakk ble vunnet av Norleif Stuhaug, Volda Ørsta foran Vegard Simensen. 
Seriesjakken ble spilt samlet ei helg i Molde. Kristiansund ble sist i 1. divisjon. I 2. divisjon hadde 
vi med to lag, men Molde ble for sterke for oss. 

Sindre i EM og VM

Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl i Romania. 
Foto: Snorre Ytrestøyl

Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl spilte i VM i 
Mamaia i Romania i september. Det ble 6 poeng 
på de 11 rundene og en ratingframgang på 32 
poeng! Han avsluttet med å vinne mot en 2200-
spiller fra Kroatia. Dette mesterskapet var 
vanvittig bra av Sindre! 

EM ble spilt i Antalya i Tyrkia i november. Han 
spilte bare 7 av de 9 rundene da han ble syk og 
måtte trekke seg fra de to siste rundene. Sindre 
tok 50% og tjente 50 ratingpoeng! 

Spillere fra Vest-Europa har ikke for vane å 
vinne så mye rating i disse internasjonale 
ungdomssmesterskapene. 

Sindre fikk en sterk framgang våren 2022. Han 
gikk fra å være en 1800-spiller til å bli en stødig 
mesterspiller, over 2000. 
Da han begynte på videregående valgte han 
toppidrettstilbudet til Atlanten vgs, og han er den
eneste som går på ei sjakklinje på en skole i 
Midt-Norge.
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Norgesmesterskap
Landsturneringa ble igjen arrangert etter to års pandemipause. Vi stilte med 9 spillere i 
Kongsvinger. Amund Pihl Strand tok en sterk 3. plass i juniorklassen! 

NM for barn og ungdom ble arrangert i Molde. Vi hadde med 11 spillere og en dommer. Molde 
Sjakklubb arrangerte et flott mesterskap i Bjørnsonsalen ved Scandic Seilet. 

NM for ungdomslag ble spilt i Drammen, og vi hadde med et lag. I NM i lynsjakk gikk Roger 
Hojem videre til finalen i klasse 2. 

Ungdomslaget fra venstre Amadeus S. Sveggen, Even 
Gildestad, Andreas Eikrem og Kim André Engvik. Foto: Tore 
Kristiansen

NM for klubblag ble også arrangert i 
Drammen og vi stilte med 3 lag. 
Et elitelag, et hobbylag og et ungdomslag. 
Ungdomslaget og hobbylaget møttes i 
femterunden og seieren gikk til ungdommene!
Ungdomslaget ble beste lag med snitt på 
under 1500 i rating!  

Elitelaget tok en kjempesterk 12. plass langt 
over forventningene. Vår andrebordspiller, 
Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl tok hele 5,5 
poeng på de 6 rundene. 

Andre eksterne turneringer 
Vi deltok med mange i både Rosecupen (11) og Ålesund Grand Prix (11). 

I Ålesund hadde vi den største delegasjonen. Flere enn arrangørklubben! Thomas Nyland tok 3. 
plassen i gruppe A, mens Amadeus S. Sveggen tok 3. plassen i gruppe B. 

Pat Schanzenbecher gjorde det best av våre i Rosecupen i pinsehelga med 4. plass i gruppe B. 
Petter A Wadstensvik kom på 2. plass i Ålesund Lyn Grand Prix, og han vant Volda Ørstas 
jubileumsturnering lynturnering, Voldasjakk i 50 år, uten å avgi poeng. 

To spillere var også med i internasjonale turneringer i Norge. Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl spilte i 
Fagernes Autumn International og Amund Pihl Strand i Kragerø Resort International. 

Sameiet Hauggata 7
I Sameiet Hauggata 7 eier vi 38,2%. Ved utgangen av 2022 hadde det god økonomi, men har i 2022 
hatt problemer med avrenning fra takrennene i nabohuset i nummer 9. Vi har gjort sameiet 
oppmerksom på at det renner inn vann i kjelleren.. Sameiet vurderer også å gjøre noe med fasaden i 
2023. 
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