
ÅRSMØTE FOR HARSTAD SJAKKLUBB  
 
Dagsorden til Harstad Sjakklubbs årsmøte kl.18.30 den 13.februari 2013. 

 

1. Godkjenning dagsorden. 

2. Valg av møteleder og referent. 

3. Styrets årsberetning 

4. Regnskap 

5. Valg 

ÅRSBERETNING FOR HARSTAD SJAKKLUBB 2012 

STYRET 
Stein Jensen                                                                   - leder 

Nils J. Schjelderup                                                        - nestleder 

Widar Olsen/Martin Flermoen /Nils J.Schjelderup      - kasserere  

John-Kåre Evenstad                                                       -sekretær   

Tora Skogen                                                                   -styremedlem  

Ødøn Toth Engegård                                                      -styremedlem          

STYREMØTER 
Det er avholdt syv styremøter. 

MEDLEMSTALL 
Medlemstall under  13 år             : 21 

                                13-18 år        :   8 

                                Over 18 år    : 15 

                                 Sum                44 

  

Barn/ungdom er organisert i Harstad Sjakklubbs Ungdom.  

AKTIVITETER  
Klubben har deltatt i følgende turneringer: 

KM for lag i januar i Harstad. To seniorlag og 3 barnelag. 

NNM lagfinale i mars i Tromsø. Et seniorlag med 4 spillere derav 3 junior spillere. 

Rallarsjakken i april i Narvik. 8 spillere derav 6. junior spillere. 

Nord norsk mesterskap i mai i Alta. 4 spillere derav 3. junior spillere. 

Svein Johannessens Minneturnering i juni i Oslo. 1 spiller. 

Blåbyen GP i september på Sortland.. 8 spillere derav 7. juniorer. 

Finn Chess International i oktober i Harstad. 11 spillere derav 9. juniorer. 

Kretsmesterskap individuelt for barn i oktober i Harstad. 12 barn fra Harstad. 

Tromsøsjakken i november i Tromsø. 3 junior spillere. 

Norgesmesterskap for ungdom i nov. i Kristiansand. 6 spillere. 

Benidorm Open i desember i Spania. 1 spiller. 



BARNESJAKK 
Harstad Sjakklubb engasjerte seg i pilotprosjektet sjakkiskolen og startet opp med 

tilrettelegging og organisering av sjakk på seks tredje klasser på Medkila, Kila og Kanebogen 

skole. Prosjektet startet i begynnelsen av januar med organisert tilbud til 120 tredje klassinger 

som fikk spille sjakk i skoletiden. Sjakklubben bidro til å kurse lærerne slik at de kunne 

undervise i sjakk i skoletiden. Sjakklubben har bidratt med undervisning i klassene i 

skoletiden. Sjakklubben vil følge opp undervisningen i klassene da det har vist seg at sjakk gir 

mange positive resultater i skolesammenheng  

Sjakklubben har arrangert finaleturnering på Medkila skole i slutten av mars med deltakelse 

fra 112 elever over en skoledag i gymsalen. Kila skole svant den lokale finale.  

Kila vant sjakk3ern i landsfinalen 12. mai, Oslo. Glimrende reklame for Harstad! 

 

Sjakklubben vil fortsette med sjakkiskolen prosjektet i 2013. 

 

Harstad Sjakklubbs ungdom avsluttet sesongen ved å arrangere åpent Harstadmesterskap i 

barnesjakk lørdag 9.juni. 23 deltakere møtte opp på lørdags formiddag for å delta i 

mesterskapet som var fordelt på to klasser, barn og junior. 

ØKONOMI 
Klubben har forbedret økonomien kraftig i 2012. Husleieutgiftene i 2012 var redusert med ca. 

kr.7000 i forhold til 2011. Årsaken er nytt og billigere spillelokale på Heggen videregående 

skole.  

Kafeteria inntekter som klubben har under Advokatfirmaet FINN Chess International(tidligere 

Harstad Open) og kretsmesterskapet for lag er viktige inntektskilder. 

Klubben tegnet en treårig sponsor avtale med Advokatfirmaet FINN som er klubbens 

generalsponsor. Sponsoravtalen er bærebjelken i Advokatfirmaet FINN Chess International.  

I tillegg til andre sponsorer generer den internasjonale turneringen et pent overskudd. 

Økt medlemstall har også bidratt til økte inntekter for klubben.  

Reiseutgifter i forbindelse med utenbys turneringer for barn og ungdom var kr.50000 i 2012. 

Kanskje må egenandelene økes hvis en skal opprette aktiviteten. 

Frifond midler er også nødvendig skal en opprette aktivitetsnivået blant yngre spillere. 

SLUTTORD 
Harstad Sjakklubb hadde ungdoms-/barnesjakk som satsingsområde i jubileumsåret (90år).  

Klubben kan si seg meget fornøyd med resultatene av målrettet barnesjakk arbeid. 

Fremtiden ser lovende ut selv om den vil bli meget arbeidskrevende når en skal fortsette 

rekruttering av barnesjakk spillere. 

Spesielt hyggelig er det at klubben knyttet til seg advokatfirmaet FINN som general sponsor. 

En historisk avtale som strekker seg over tre år! 

Høstens advokatfirma FINN Chess International var den sterkeste turnering klubben har 

arrangert. Her deltok kvinnelige/herre stormestere, internasjonale mestere damemester, finsk 

mester og amerikansk mester. Foruten Norges beste damespillere kom deltakerne fra Estland, 

Sverige, Finland, Romania, England og U.S.A. 

 

 

For Harstad Sjakklubb 

Stein Jensen 


