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Smeaheia skolesjakks årsmelding 2010
1. Innledning
Denne årsmeldingen omhandler perioden 5. januar 2010 til 31. desember 2010.
Årsmeldingen følger regnskapsperioden. Smeaheia skolesjakk, tilknyttet ungdommens
sjakkforbund (USF) gjennomførte sitt 1. driftsår i 2010. Smeaheia skolesjakk hadde
54 medlemmer, hvorav 51 var under 26 år.

2. Virksomhet
2.1 Stiftelsesmøte
Stiftelsesmøtet ble avholdt i Gustav Vigelands gate 25 tirsdag 5. januar 2010. Det var
4 frammøte. Forslag til vedtekter ble vedtatt og kontingent ble fastsatt til kr. 100,inkludert forbundskontingent kr. 50,- og kretskontingent kr. 10,- (som senere ble
vedtatt hevet av RSSU til kr. 30,-)
Følgende styremedlemmer ble valgt:
Leder:
Roar Nærheim
Styremedlem:
Eivind Stavenes
Styremedlem:
Bodil Nærheim
Ellers har klubben hatt følgende verv:
Sjakkinstruktør vår 2010:
Kenneth Janson, Knut Braut og Roar Nærheim
Sjakkinstruktør høst 2010:
Knut Braut og Roar Nærheim
Klubben har 1. driftsår ikke vært representert i andre forum, råd og organisasjoner.
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3. Samarbeid med andre
3.1 Ungdommens sjakkforbund (USF)
Smeaheia skolesjakk er medlem av Ungdommens Sjakkforbund. Dette innebærer at
medlemmer av Smeaheia skolesjakk er medlemmer og betaler medlemskontingent til
USF. Medlemmer av Smeaheia skolesjakk har rett til å delta på åpne arrangementer i
USF sin regi. Medlemmene mottar også medlemsbladet Førsteraden laget av USF. I
tillegg kan klubben benytte seg av hjemmesiden www.sjakk.no eller Sjakkontoret som er
driftet av USF, for å få råd og veiledning om drift av virksomheten eller gjennomføring
av turneringer.
3.2 Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU)
Smeaheia skolesjakk er medlem av Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU). Dette innebærer
at medlemmer av Smeaheia skolesjakk er medlemmer og betaler medlemskontingent til
RSSU. Medlemmer av Smeaheia skolesjakk har rett til å delta på Kretsmesterskap
(KM) arrangert av RSSU, og rett til å representere RSSU i Norgesmesterskap hvis man
kvalifiserer seg til dette gjennom KM. RSSU samarbeider også med klubbene i kretsen
for å få gjennomført Kretsmesterskapene.
3.3 Sandnes kommune
1. driftsår får ikke klubben driftstilskudd fra Sandnes kommune. Smeaheia skolesjakk
kan søke om driftsstøtte i 2011 innen 1. mars. Søknaden må inneholde siste tilgjengelige
årsmelding og regnskap.
3.4 Smeaheia skole
Smeaheia skolesjakk har et godt samarbeid med Smeaheia skole. Vi har i 2010 fått låne
kunst- og håndverkrommet i underetasjen vederlagsfritt. Smeaheia skolesjakk fikk
også låne skolen for å gjennomføre kretsmesterskap i sjakk for ungdom lørdag 23.
oktober 2010. Ved sommer- og juleavslutningen i 2010 disponerte vi i tillegg til kunstog håndverkrommet også skolekjøkkenet og amfiet på skolen. Smeaheia skole har fått
låne klubbens sjakkutstyr.
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4. Utstyrsbeholdning
Klubben råder over følgende utstyr:
Sjakkbrikker og brett:
20 sett – innkjøpt i 2010
Sjakklokker:
• 6 stk. analoge sjakkur Hetman innkjøpt i 2010
Demobrett/brikker:
• 1 stk. demonstrasjonsbrett (Kina) innkjøpt i 2010
Lærebøker / hefter:
• 60 stk. Sjakkskolen 1 – 51 stk. delt ut til medlemmer / instruktører
• 30 stk. Sjakkskolen 2 – 21 stk. delt ut til medlemmer / instruktører
• 30 sett á 10 hefter Bompis Sjakkskole – Skal brukes til de som har trent sjakk i
ca. 1 år.
• 20 sett á 6 stormesterhefter – Skal bl.a. brukes til premier / gaver etc.

5. Informasjon
Klubben bruker e-post adressen smeaheia.skolesjakk@lyse.net som sin hovedformidler
av informasjon. I tillegg har medlemmene fått utlevert informasjonslapper på
klubbkveldene. Klubben har også opprettet en egen Facebook side:
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=150284581663262, men denne
har av kapasitetsgrunner ikke blitt særlig vedlikeholdt. Styret har planer om å få
opprettet en egen hjemmeside til Smeaheia skolesjakk der interesserte kan finne
informasjon om aktivitetskalenderen, kontaktinformasjon til styret, og lenker til andre
sjakklig interessante hjemmesider. Smeaheia skolesjakk arrangerte også et
foreldremøte med frammøte av ca. 20 foresatte torsdag 29. april 2010.
Styret har også utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om skolesjakk generelt og
Smeaheia skolesjakk spesielt.

6. Sportslig satsning og utvikling
Smeaheia skolesjakk fikk 40 medlemmer våren 2010 og 14 nye medlemmer høsten 2010
slik at klubben hadde totalt 54 medlemmer ved utgangen av 2010.
Medlemmene er i hovedsak rekruttert fra Smeaheia, Soma og Trones skoler.
Informasjonslapper om klubben er delt ut på Smeaheia og Soma og det er også hengt
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opp plakater på ovennevnte skoler. Informasjon om klubben finnes også på www.sjakk.no
og RSSUs hjemmesider.
Våren 2010 startet Smeaheia skolesjakk opp med 2 nybegynnergrupper på torsdagene:
1.-3. klasse fra kl. 17:15-18:15 og 4.-7. klasse fra kl. 18:30-19:30. Høsten 2010 startet
Smeaheia skolesjakk en nybegynner 1 gruppe (1.-7. klasse) på torsdagene fra kl. 17:1518.15 og en videregående gruppe (nybegynner 2 ) (1.-7. klasse) fra kl. 18:15-19:15.
30 medlemmer har deltatt på en eller flere sjakkturneringer og klubben har fått mange
flotte resultater se kap. 7.

7. Arrangementer, aktiviteter og representasjoner
7.1 Egne arrangementer og aktiviteter
Torsdagskvelder
Det ble gjennomført 12 kurssamlinger våren 2010 og 11 kurssamlinger høsten 2010.
Oppmøte på kurskveldene har vært relativt stabilt med ca. 30 medlemmer.
Siste kurskveld våren 2010 torsdag 29. april arrangerte Smeaheia skolesjakk
kursavslutning med boller, saft og filmvisning av “Prinsen av sjakk”. Det var også
premieutdeling og diplomutdeling for klubbturneringen som ble arrangert i løpet av
våren.
Resultater fra klubbturneringen våren 2010:
1. plass 1.-3. klasse:
2. plass 1.-3. klasse:
3. plass 1-3. klasse:

Mats Nærheim
Matias Fredriksen
Thomas Sveinsvoll

1. plass 4.-7. klasse:
2. plass 4.-7. klasse:
3. plass 4.-7. klasse:

Amir Keadana
Thomas Tjølsen Tjøtta
Idar Grønbech Nicolaisen og Sindre Enge

Vinnerne fikk bokpremie “Hvordan banke pappa i sjakk” og det ble også delt ut
sjokolade som trøstepremier. Alle medlemmer fikk utdelt diplom fra Ungdommens
sjakkforbund.
Siste kurskveld høsten 2010 torsdag 2. desember arrangerte Smeaheia skolesjakk
juleavslutning for medlemmer og foresatte med lynsjakkturnering. Til
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lynsjakkturneringen hadde vi fått låne 25 sjakklokker av Stavanger sjakklubb. 26
medlemmer ble påmeldt lynsjakkturneringen, alle konkurrerte i samme gruppe, men
premieutdelingen ble gjort klassevis. Det ble under turneringen servert gratis boller,
brus og kaffe.
Resultater fra lynsjakkturneringen høsten 2010:
1. plass nybegynner 1:
2. plass nybegynner 1:
3. plass nybegynner 1:

Aina Ediassen
Mathias Gudmestad Petersen
Isak Tze Tou Yau

1. plass nybegynner 2:
2. plass nybegynner 2:
3. plass nybegynner 2:

Amir Keadana
Mats Nærheim
Thomas Sveinsvoll

Vinnerne fikk utdelt bokpremie “Sjakk og matt” og alle deltakerne fikk utdelt fin
gullsjakkmedalje, diplomer og sjokolade.
Kretsmesterskap i sjakk for ungdom
Smeaheia skolesjakk ble av RSSU tildelt Kretsmesterskapet i sjakk for ungdom som ble
arrangert lørdag 23. oktober 2010 på Smeaheia skole. Det var totalt påmeldt 84
deltakere i 7 klasser. Smeaheia skolesjakk hadde 25 deltakere i 5 klasser. Smeaheia
skolesjakk fikk gode tilbakemeldinger fra deltakere og andre klubber på gjennomføring
av turneringen.
Resultater fra KM i sjakk for ungdom (bare de 10 beste er plassert)
Gruppe C 13-14 år:

6. plass Amir Keadana

Gruppe D 12 år:

5. plass Jørgen Torheim Landa

Gruppe E 11 år:

7. plass Martin Bjørnson

Gruppe F 10 år:

Ingen blant de 10 beste

Gruppe G -9 år:

6. plass Matias Fredriksen
9. plass Mats Nærheim
10. plass Thea Josefine Nerseth
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7.2 Deltakelse på andres arrangementer og aktiviteter
Barnas Grand Prix 2010
Av tellende BGP mesterskap som medlemmer i Smeaheia skolesjakk har deltatt på er:
Sandved vår BGP/UGP 2010
Stavanger BGP vår 2010
Kursavslutnings BGP (Bergen)
BGP/UGP Chess Weekend
BGP Sevland Leir
Stavanger Høst BGP 2010
Rogaland KM Ungdom 2010 / Smeaheia
Figgjo BGP 2010
Dette har gitt følgende
Mikroputt: 28. plass
30. plass
48. plass
63. plass

-

17.02.2010
10.04.2010
24.04.2010
29.05.2010
04.06.2010
06.10.2010
23.10.2010
25.11.2010

-

8 deltakere
7 deltakere
1 deltaker
8 deltakere
6 deltakere
9 deltakere
25 deltakere
17 deltakere

plasseringer i BGP sammendraget (de 100 beste er plassert):
64 poeng
Matias Fredriksen
63 poeng
Mats Nærheim
51 poeng
Thomas Sveinsvoll
40 poeng
Jonas Finjord

Miniputt:
Lilleputt:

23. plass
48. plass
88. plass

-

66 poeng
42 poeng
20 poeng

-

Amir Keadana
Idar Grønbech Nicolaisen
Jørgen Torheim Landa

Fullstendige resultatlister og info om BGP finnes på http://bgp.barnesjakk.no/nytt/
KM for skolelag 2010 i Rogaland
Varhaug misjonshus, 14. mars 2010
Smeaheia skolesjakk stilte opp med ett mix lag i barneskoleklassen. Lagoppstillingen var
slik:
1. bord Amir Keadana
2. bord Mats Nærheim
3. bord Thomas Sveinsvoll
4. bord Matias Fredriksen
Laget endte på 12. plass med totalt 3 poeng.
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Norgesmesterskapet i sjakk for Ungdom
Fagernes, 19-21. november 2010
Smeaheia skolesjakk hadde 2 deltakere med i Norgesmesterskapet i sjakk for Ungdom.
Totalt var det påmeldt 263 deltakere på NM som ble gjennomført på ærverdige
Quality Hotel Fagernes under flotte forhold.
Resultater fra NM i sjakk for Ungdom
Gruppe C 13-14 år:

45. plass Amir Keadana

Gruppe G -9 år:

28. plass Mats Nærheim

(Ratingprestasjon: 858)

Sjakkleir – Sevland sjakklubb
Karmøy, 4.-6. juni 2010
6 medlemmer + 1 instruktør var på sjakkleiren som Sevland sjakklubb arrangerte på
Kopervik folkehøgskole første helgen i juni måned. Medlemmene ble undervist av IM
Jesper Hall, IM Petter Fossan og Line Yin Jørgensen. I tillegg til å lære masse sjakk og
spille 6 partier i BGP-turnering ble det tid til mye lek og moro. Jesper Hall arrangerte
sjakkquiz i peisestuen lørdag kveld. Det ble også arrangert egen lynsjakkturnering
lørdags kveld der alle Smeaheia skolesjakks medlemmer deltok. Det ble også arrangert
simultanturnering mot både IM Jesper Hall og IM Petter Fossan.
Treningsamling Jesper Hall – Sandved skolesjakk
Sandved, 5.-7. november
Sandved skolesjakk arrangerte treningsamling med IM Jesper Hall 5.-7. november. På
treningssamlingen deltok 4 medlemmer + 1 instruktør. Medlemmene fikk mange gode
tips om hvordan man bør trene for å bli flink i sjakk og fikk også delta i
simultanturnering mot IM Jesper Hall.
7.3 Andre representasjonsoppgaver
Årsmøte Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU)
Roar Nærheim representerte Smeaheia skolesjakk på årsmøte i Rogaland
skolesjakkutvalg 14. mars 2010.
Årsmøte USF
Smeaheia skolesjakk hadde verken tid eller midler til å delta på USFs årsmøte som
kolliderte med BGP turnering i Stavanger 10. april 2010.
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Plan for 2011
Våren 2011:
Smeaheia skolesjakk:
• Torsdagssamlinger (oppstart 6. januar 2011)
• Årsmøte Smeaheia skolesjakk (torsdag 27. januar 2011)
• Kursavslutnings BGP i slutten av april / begynnelsen av mai
• Opprette hjemmeside for Smeaheia skolesjakk
• Kjøpe inn ca. 18 sjakklokker DGT2010
• Kjøpe inn t-skjorter / gensere med logo
Andre turneringer / aktiviteter:
• NM i sjakk for jenter
• KM for skolelag
• NM i sjakk for skolelag
• Andre BGP-turneringer
• Sjakkleir
• Goteborg Cup – Nordiska ungdomsschackspelen 2. juni 2011 – 5. juni 2011
Høsten 2011:
Smeaheia skolesjakk
• Torsdagssamlinger
• Juleavslutning med lynsjakkturnering i begynnelsen av desember
Andre turneringer / aktiviteter:
• Andre BGP-turneringer
• NM for lokallag
• KM i sjakk for Ungdom
• NM i sjakk for Ungdom
• Treningssamling
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VALG:
Styret og andre viktige verv:
Hele styret er på valg:
Det skal etter vedtektene velges et styre som minimum skal bestå av:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Det er opp til årsmøte å bestemme om det skal velges flere personer til styret.
Alle styremedlemmer må meldes inn og betale medlemskontingent kr. 100,- til Smeaheia
skolesjakk.
Jfr. vedtak i USF med hjemmel i Stafferegistreringsforskriftens § 12 nr 4 p plikter
Smeaheia skolesjakk å innhente politiattest for alle personer som skal utføre oppgaver
for Smeaheia skolesjakk som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer
som skal påta seg nye oppdrag for Smeaheia skolesjakk og personer som er i et løpende
oppdrags-/ansettelsesforhold for Smeaheia skolesjakk.
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