
Ski sjakk 2016 

Side 1 av 8 

 

ÅRSMELDING 2016 
 
Årsmøtet for 2015 ble avholdt tirsdag 23. februar 2016 i Ski voksenopplærings 

lokaler med 6 medlemmer til stede. Følgende styre ble valgt: Veslemøy 

Thorbjørnsen (leder), Torbjørn Brenden (kasserer og turneringsleder), Hilde 

Irmelinn Sønnervig (styremedlem).  

Revisorer: Dereje Asafi og Dag Skillestad.  

Valgkomite: Aina Sinning og Liv-Ragnhild Øy-Larsen 

 

Klubben ble stiftet 1.7 .2015 og 2016 var således klubbens første hele driftsår.  

 

Det har ikke vært avholdt styremøter i klubben i løpet av 2016. Saker har blitt drøftet gjennom mail og samtaler 

mellom styrets medlemmer. Siden det ikke har vært noen store saker som har dukket opp, anses dette tilstrekkelig.  

 

Klubbens aktiviteter 
 

Nybegynnerkurs 
Ski sjakk arrangerte to nybegynnerkurs i løpet av 2016. Begge ble arrangert før sommerferien. Kurset gikk over 6 

kvelder og deltakerne kunne deretter delta i klubben ordinære aktiviteter.  

Klubben opplevde en god tilvekst i medlemsmassen i løpet av året og hadde 46 betalende medlemmer ved årsslutt. 

 

Vennskapsbesøk 

Ski sjakk hadde to vellykkede vennskapsbesøk hos Oslo schakselskap i løpet av året. Her fikk de undervisning av 

Michael Fuglesang og anledning til å spille mot noen av Norges største talenter.  

 

Follosjakken BGP 
Klubben arrangerte tre BGP-turneringer i samarbeid med Follo sjakkforening. Antall deltakere lå i overkant av 30 

spillere fra klubber på Østlandet.  

 

Eksterne turneringer 

Det er gledelig å observere at stadig flere deltar i eksterne turneringer.  

Korsvollsjakken BGP ble besøkt to ganger, og vi hadde også representanter i Dragulf BGP og Romerike BGP. 

I Desember deltok hele 10 medlemmer i Bærummesterskapet i sjakk, og vi var den klubben som deltok med flest 

spillere.Foreløpig har ikke klubben stilt opp i kretsmesterskapet for Akershus, i NM for barn og unge eller i 

Landsturneringen. Forhåpentligvis deltar vi i 2017. 

 

NM i sjakk for jenter 
Claud Vallerie Watin og Henny Brenden deltok i NM i sjakk for jenter. Begge har spilt ca. 1 år og fikk tøff 

motstand mot mer erfarne spillere i Lilleputt-klassen.  

 

Ski sjakk mot publikum på Ski storsenter 
I Desember arrangerte klubben et vellykket arrangement på Ski storsenter i tilknytning Carlsens VM-match  

– Ski sjakk mot publikum. 

Her kunne publikum spille lynsjakk mot våre medlemmer. Alle som deltok var med i trekningen av et signert 

sjakkbrett av Magnus Carlsen. I tillegg viste vi en sjakkskole på storskjerm for barna. 

Storsenteret var svært godt fornøyd med arrangementet og spillbordene var fulle store deler av tiden. 

Klubben ble invitert til å arrangere et liknende arrangement neste år. 

 

Gjesteforelesning 

Klubben hadde besøk av GM Olga Dolzhykova som holdt foredrag og spilte simultansjakk. 

Mari Brenden (9 år) var så heldig å vinne sitt parti på tid. 

Vi håper å kunne invitere andre kjente spillere som gjesteforelesere i løpet av 2017.  
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Grasrotandelen 

Norsk Tippings grasrotandel skaffet klubben verdifulle inntekter: 2609  kr kom inn på konto. 

Antall registrerte spillere per 31. desember 2016 var 12. 

Medlemmene oppfordres nok en gang til å få slektninger og venner (gjerne uvenner også!) til å registrere seg, men 

vi innser at det har blitt ganske hard konkurranse om spillerne etter hvert. Stadig flere ideelle foreninger har innsett 

at dette er en god inntektskilde.  

 

Sosiale medier 

Klubben har en hjemmeside som blir oppdatert regelmessig, og webmaster er Torbjørn Brenden.  

Adressen er: www.skisjakk.no. Medlemmene oppfordres til å sende inn partier fra sin sjakk-karriere og andre 

bidrag av sjakklig interesse. 

 

Klubbens Facebook-gruppe er den viktigste kommunikasjonskanalen i klubben. Her legges det ut fortløpende 

informasjon om klubbens aktiviteter. Gruppen har nå over 110 medlemmer.  

 

 

Sluttresultater i Barnas Grand Prix 

 

Totalt deltok det 22 spillere fra Ski sjakk. Disse var fordelt mellom Mikroputt-, Miniputt- og Lilleputtklassen. 

 

 
 

8 spillere fra Ski sjakk deltok i Mikroputt-klassen.  

 

 

 

 

 

http://www.skisjakk.no/
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9 spillere fra Ski sjakk deltok i Miniputt. Beste ble Håvard Færden med 28 poeng 

 

 

.  

 

 

5 spillere fra Ski sjakk deltok i Lilleputt. Beste ble Stian Røst med 65 poeng.. 

 

 

 
 
Henny Brenden vant Lilleputt-klassen for Jenter i Barnas Grand Prix 2016, med Claud kun 2 poeng bak. 
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Turneringsaktvitet 
 
 
 
Follosjakken BGP I 
 
Turneringen ble arrangert 29.Mars 2016. 
 
Mer informasjon her: 
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=FollovinterlynBGP2016-Follosjakkforening 

 

 

 
Follosjakken BGP II 

Det var 32 deltakere som stilte til start i Follosjakken BGP II, 11.Juni.  

 

Link til resultatliste hos USF: 

http://bgp.barnesjakk.no/reg/ekstra_vis/2016/Follosjakken_BGP_II_2016.html 

  

Blant de lokale spillerne var det Thomas Thorvaldsen fra Follo SKU som gjorde det best med full score og seier i 

Lilleputt-klassen. Thomas er tatt ut til landslagssamlingene på NTG og har full score i de siste to BGP-

turneringene. 

Peder og Jonas fra Ski sjakk var også fornøyd med å kapre sølv og bronse i begynner-klassen. 

Følgende klubber var representert: 

Ski sjakk (13) 

Nordstrand (11) 

Oslo schakeselskap (3) 

Moss SKU (1) 

Kragerø (1) 

Follo SKU (1) 

Vålerenga (1) 

Oslo Barnesjakklubb (1) 

De tre beste i hver klasse ble: 

Mikroputt 

1. Viktor Nyborg Løvåsen, Vålerenga 6/6 

2. Louis Khoo-Thwe, Oslo Barnesjakklubb 4/6 

3. Thomas Kirkholm Skauen, Kragerø 4/6 

Miniputt 

1. Livia Lindstad, Nordtrand 5.5/6 

2. Andreas Roberg Beitnes, Nordstrand 4.5/6 

3. Axel Tunsjø, OSS 4/6 

Lilleputt 

1. Thomas Thorvaldsen, Follo SKU 6/6 

http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=FollovinterlynBGP2016-Follosjakkforening
http://bgp.barnesjakk.no/reg/ekstra_vis/2016/Follosjakken_BGP_II_2016.html
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2. Arne Kjelsbøl Huse, Nordstrand 5/6 

3. Theodor Korsgaard, Nordstrand 4/6 

Begynner 

1. Eirik Eikeland Furulund, Nordstrand 5.5/6 

2. Peder Marcus Aamodt, Ski sjakk 5/5  

3. Jonas Stensland, Ski sjakk 4.5/5 

 

 

 

 
Follosjakken BGP III 

 

 

15.Oktober 

Follosjakken BGP III samlet  31 sjakkspillere fra Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud. 

 

Følgende klubber var representert: 

Ski sjakk  

Nordstrand 

SK 1911 

Oslo schakeselskap 

Moss SKU 

Klyve SK 

Oslo Barnesjakklubb  

Bærum 

Spydeberg 

 

Link til resultatliste hos USF: 

http://bgp.barnesjakk.no/reg/ekstra_vis/2016/Follosjakken_BGP_III_2016.html 

  

Blant de lokale spillerne var det tre som kunne ta hjem pokaler til premiehylla. 

Det var Stian Røst (1.plass Lilleputt), Peder Marcus Aamodt (2.plass Mikroputt) og Lehul Tsegaw (3.plass 

Begynner). 

Gratulerer! 

  

De tre beste i hver klasse ble: 

Mikroputt 

1. Louis Khoo-Thwe, Oslo Barnesjakk 

2. Peder Marcus Aamodt, Ski sjakk 

2. Eirik Eikeland Furulund, Nordstrand 

 

http://bgp.barnesjakk.no/reg/ekstra_vis/2016/Follosjakken_BGP_III_2016.html
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Miniputt 
1. Hy Chang Vo, Bærum 
2. Amadeus Hestik Evenshaug, Bærum 
3. Adam Wasa-Schrader, Nordstrand 

Lilleputt 
1. Stian Røst, Ski sjakk  
2. Theodor Korsgaard, Nordstrand 
3. Claud Vallerie Watin  
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Begynner 
1. Daniel Fremmegård, Spydeberg 
2. Sivert Haukås, Moss SKU 
3. Lehul Tsegaw, Ski sjakk 

 

 

 
 

 

 

Skolemesterskapet i Follo 

 

Vevelstadåsen ble beste skole i skolesjakkturneringen i hurtigsjakk som ble arrangert Tirsdag 31. Mai. 

Alle de tre øverste plassene i turneringen ble kapret av elever fra Vevelstadåsen.  

Blant de 21 deltakerne var det både skoleelever som har spilt i noen år, men også mange som deltok i sin aller 
første sjakkturnering. 

Stian og Martin (1. og 2.plass) var med i Nybegynner-kurset i vår og imponerte med godt spill i sin første 
sjakkturnering.  
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Klubbmesterskapet 

 
 
Vinnere ble: 
Jonas Stensland (gruppe A (til venstre)) og Jasper Tofte Messel (gruppe B) 

 

 


