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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016.
Medlemstall:
HSKU hadde pr 31.12.2016 28 registrerte medlemmer hos NFSU. Dette er en økning på 8
barn. 7 av disse er styrets voksne medlemmer.
HSK hadde pr 31.12.2016 19 registrerte medlemmer hos NFS. Dette er en tilbakegang på 1
fra i fjor.

Styrets sammensetning og arbeid.
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder: Harald Heggelund
Kasserer: Hans Olav Strømme
Styremedlem: Mars Izmailov
Varamedlem: Arne Helge Hansen
Varamedlem: Merete Hellum
Sekretær: Håvard Fause
Revisor: (ingen funnet)
Til sammen har det vært avholdt 2 styremøter.

Komiteer og utvalg.
1) Arrangørkommité
1. Leder: Merete Hellem
2. Hjelper1: Hans Olav Strømme
3. Hjelper2: Brita Rommetveit
2) Sponsorkomité
1. Leder: Frank Breivik
2. Hjelper: Hans Olav Strømme
3) Valgkomité:
1. Brita Furnes Rommetveit.

Fordeling av oppgaver ad hoc har vært arbeidsformen. Det er imidlertid viktig at man klarer å
dra med så mange som mulig i det administrative og operasjonelle arbeidet.
Spillelokale
Fra høstsesongen 2014 flyttet vi til Gjenreisningsmuséet i håp om å gjøre det mere attraktivt
for det voksne publikum å komme. Det har ikke slått helt til, men vi har fått en meget gunstig
pris fra museet og har fortsatt spillelokale der.

1

Utstyr
Det mesta av utstyr er plassert i lagerrrom i tilknytning til spillelokalet. Klubbene har bra med
brett/brikker til dagens aktivitetsnivå, men trenger muligens flere klokker.
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Sportslige aktiviteter m.m. siden forrige årsberetning:
Utenbys turneringer
Landsturneringen (NM) 2016, Spilt i Tromsø 09.-16.07
Tromsø hadde fått tilliten til å arrangere årets norgesmesterskap som samlet hele 378 spillere i
Tromstunhallen. Sigurd deltok i klasse miniputt og fikk hele 4 poeng av 9 mulige, noe som ga
21.plass som er meget bra i årets viktigste turnering! Kun to andre nordnorske spillere (fra
Tromsø) kom foran han på lista. Brita fikk også sin første landsturnering og fikk 2.5 NMpoeng!
Landsturneringens Kafesjakk 2016, Spilt i Tromsø 14.07
Ingar Burchard og Håvard Fause deltok og havnet på hhv 18. og 40. plass.
Nordnorsk mesterskap, Spilt i Alta 13.-16.07
Hammerfest stilte dessverre ingen i hovedturneringen i NNM i år. Men parallelt gikk en
sideturnering (Barnas Grand Prix) der Hammerfest gjorde seg sterkt gjeldende. Alexander
Einangen og Vebjørn Strømme fikk begge førsteplass i sine respektive klasser. Sivert
Rommetveit som Brita hadde med som «gjestespiller» vant også sin klasse. Sigurd havnet på
en flott 2. plass i miniputtklassen. Bra laginnsats!
Hammerfest tapetserte også resultatlista i sjåførklassen for lørdagen (vel, 3 av de 4 deltakende
kom fra vår klubb).
First Saturday, Spilles i Alta første lørdag i hver måned
Hammerfest har vært representert i alle disse unntatt november. Hovedsakelig ved radarparet
Sigurd og Vebjørn men også Alexander, Aleksander, Violetta, Sabrina og Anastasia har
deltatt. Tre tredjeplasser har vært toppnoteringene i disse turneringene.
Bergen Onsdaghurtigsjakk, spilt i Bergen 28.12
Fra Hammerfest deltok Sigurd Rommetveit som kom på en flott 4.plass med 2.5 poeng.
Barents Chess 2016, Spilt i Alta 18.-20.11
Stor turnering med totalt 87 deltakere. Fra Hammerfest deltok 6 spiller., Svein Erik havnet
midt i feltet med en 18.plass i klasse A, Sigurd ble nr 27 og Alexander nr 37 i klasse B. Hans
Olav, Brita og Audun for hhv 6., 9., og 10. plass i «sjåførklassen». Bra prestasjon av alle i en
meget topptung turnering!
NM for barn og ungdom, Spilt i Trondheim 04-06.11
Sigurd høstet 3 poeng og fikk en fin 18.plass i 10-års klassen. Vebjørn fikk også 3 poeng og
38.plass i en turnering med relativt tøff motstand.
Åpent Hordalandsmesterskap i hurtigsjakk NGP 2016, Spilt i Bergen 02.08
Sigurd fikk et halvt poeng og havnet nederst men dette var i en spillegruppe der bl.a «halve
vestlandseliten» var representert. Derfor bra uansett!
Bergen Sommer NGP 2016, Spilt i Bergen 29.-31.07
Sigurd fikk ett poeng og havnet på en (for han) kanskje litt skuffende 20.plass. Men tross alt
med inntegning i Norges Grand Prix!
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BGP sammendraget
Barnas Grand Prix er en landsomfattende resultatliste der barna rangeres etter resultater i
turneringer hvor de har deltatt. For første gang har Hammerfest en spiller som har vunnet sin
klasse: Sigurd Rommetveit har som eneste spiller oppnådd 100 poeng av 100 mulige og er
dermed vinner av klasse miniputt i norge!
Alexander Einangen kom på 9. plass i samme klasse.
Vebjørn Celius Strømme kom til slutt på 13.plass i klasse mikroputt.
Gratulerer til disse tre og alle de andre som har plassert seg på BGP lista!
Innenbys turneringer:
Finnmarksmesterskapet 2016, Spilt i Hammerfest 22.-24.04
Klubbens største turnering i 2016. Samlet totalt 40 spillere og vinner ble Aksel Brasøy fra
Alta.
I Mesterklassen deltok 26 voksne, derav 4 hammerfest-spillere. Vår egen Svein Erik Hansen
representerte Vadsø denne gangen og kom på 3.plass, men Arne Helge Hansen tok en fin
5.plass i et sterkt felt. Meget bra.
BGP turneringen som gikk parallelt samlet 14 unge, derav 7 hammerfest-spillere. Vinner her
ble Jonatan Hansen fra Hammerfest med 9 av ti poeng(!). Sigurd kom på 3. plass med 7
poeng.
Finnmarksmesterskapet i lynsjakk
Uhøytidelig lyn på kvelden etter de ordinære rundene. 20 voksne deltok, derav 7 fra
Hammerfest. Harald Mikalsen fra Alta vant foran vår egen Karl Johan Ribbegren.
Tematurnering 8.2.2017
Samlet totalt 20 spillere. Her prøvde vi å spille tema med skolematten for å lære å parere
denne. Alexander inangen vant foran Vebjørn Strømme og David Leistad.
Avslutningsturnering 14.12
Litt mere høytidelig turnering med premier som avslutning før juleferien. 16 spillere, der
Alexander, Sigurd, og Vebjørn tok de første tre plassene av barna.
Høstturnering for voksne
5-rundes ratet turnering der Trond vant på kvalitet foran Harald, begge 4 poeng.
Sommeravslutning hurtigsjakk
8 spillere møttes i en 5-rundes barneturnering som avslutning før sommerferien. Vebjørn og
Sigurd fikk begge 13 poeng på toppen av lista med William og Alexander rett bak.
PostFM 2016
Uhøytidelig turnering som samlet 8 voksne spillere- Karl Johan Ribbegren vant, ikke
overraskende med 7 poeng og full pott.
Diverse Lynkvelder, spilt i Hammerfest
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I tillegg har det vært spilt flere uformelle trenings / lynsjakkturneringer for både barn og
voksne. Over 20 barnespillere har deltatt på det meste så vi er godt fornøyde med deltakelsen.
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Andre aktiviteter

Undervisning
Hver spillekveld starter med opplæring av nybegynnere. Pga stort sprik i ferdighetsnivå har
dette i stor grad vært organisert som en-til-en trening, med påfølgende lynturneringer.
Presse
Klubben har fått omtale i lokalavisen. Formannen har vært i radiointervju i NRK ifm
pressemeldinger fra forbundet om «magnus-effekten».
Kino
I forbindelse med lansering av filmen «Magnus» fikk klubben leie en hel kinosal for en lukker
førpremiere. Arrangement i samarbeid med sjakkforbundet og AKS. Medlemmer med familie
deltok på en flott forestilling.
Sportspub
Under VM-matrchen i desember hadde vi et par kvelder der vi disponerte «bakteppet»
(pub’en bak jernteppet) og fulgte sendingene med Magnus og Karjakin i hyggelig lag.
Samarbeidspartnere og sponsorer.
Klubben har i 2016 ikke hatt sponsoravtaler. Her må vi bli bedre, da det burde være enkelt å
få støtte til barne/ungdomsarbeid.
Økonomi.
Likviditeten har gjennom hele året vært god. For øvrig vises til klubbens regnskap.
Sluttord
I 2016 har klubben fortsatt sin reetablering og oppbygging av barnesjakken. Magnus-effekten
gjør seg stadig gjeldende og vi ser en jevn økning av faste spillere i barnesjakken.
Vokensjakken har derimot hatt tilbakegang så her må vi ta noen tak og forsøke få med de
gamle klubbspillerne.
.
Styret takker alle medlemmer, støttespillere, hjelpere og sponsorer for året som er gått.
Hammerfest, mars 2017
Styret i HSK og HSKU
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