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Smeaheia skolesjakks årsmelding 2014 
 

1. Innledning 
Denne årsmeldingen omhandler perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

Årsmeldingen følger regnskapsperioden. Smeaheia skolesjakk, tilknyttet ungdommens 

sjakkforbund (USF) gjennomførte sitt 5. driftsår i 2014. Smeaheia skolesjakk hadde i 

2014 73 medlemmer, hvorav 68 var under 26 år. 

 

2. Virksomhet 
2.1 Årsmøtet 2014 

På årsmøtet 2014 ble kontingent fastsatt til kr. 150,- inkludert forbundskontingent kr. 

80,- og kretskontingent kr. 30,-.  

 

Følgende styremedlemmer ble valgt: 

 Leder:     Roar Nærheim 

 Styremedlem / kasserer:   Eivind Stavenes 

 Styremedlem:    Oddvar Nesse 

 Styremedlem:    Roald Kluge 

 Styremedlem:    Bodil Nærheim 

 Styremedlem:    Kjetil Jensen 

  

Roald Kluge trakk seg fra styrevervet 18. august 2014. 

 

Ellers har klubben hatt følgende verv: 

Sjakkinstruktør vår 2014:  FA Roar Nærheim og IM Vadim Daskevics 

Sjakkinstruktør høst 2014:  FA Roar Nærheim og IM Vadim Daskevics 

 

Klubben har i 2014 vært representert i RSSU (Rogaland skolesjakkutvalg) av leder Roar 

Nærheim som er styremedlem. 
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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 

Smeaheia skolesjakk får driftsstøtte fra Sandnes kommune. Søknadsfrist for 

driftsstøtte er normalt 1. mars. Smeaheia skolesjakk ble invitert til lunsjmøte med 

ordføreren fredag 21. november. Klubben valgte da å overrekke Norges Sjakkforbunds 

100-årsjubileumsårbok som takk for støtten til NM for barn og ungdom klubben 

arrangerte 14.-16. november 2014. 

 

3.4 Smeaheia skole 

Smeaheia skolesjakk har et godt samarbeid med Smeaheia skole. Vi har i 2014 fått låne 

kunst- og håndverkrommet i underetasjen vederlagsfritt. Fra høsten 2013 har vi i 

tillegg lånt heimkunnskaprommet til rekruttering og satsingsgruppen. Ved sommer- og 

juleavslutningen i 2014 disponerte vi i tillegg til kunst- og håndverkrommet også 

skolekjøkkenet på skolen. Smeaheia skole har fått låne klubbens sjakkutstyr. 

 

3.5 Sandved skolesjakklubb 

Smeaheia skolesjakk har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med Sandved 

skolesjakklubb. Våre videregående medlemmer kan benytte seg av treningen til Sandved 

skolesjakklubb på mandager kl. 18:00-19:30 på Sandved skole. Medlemmer fra Sandved 

skolesjakklubb kan tilsvarende benytte seg av våre treninger på torsdager kl. 18:30-

19:30. Medlemmer fra Smeaheia skolesjakk som benytter seg av Sandved 

skolesjakklubb sine treninger betaler ordinær treningsavgift til Sandved 

skolesjakklubb, men står bare registrert som medlemmer hos Smeaheia skolesjakk. 

 

http://www.sjakk.no/
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3.6 Sponsorstøtte / gavefond 

I 2014 har Smeaheia skolesjakk mottatt gavefond fra Sandnes Sparebank og 

sponsorstøtte fra SKAGEN tilknyttet NM for barn og ungdom 2014 som vi arrangerte 

sammen med Stavanger SKU. I tillegg var det en rekke andre mindre sponsorer som 

støttet klubbene med sponsormidler i forbindelse med gjennomføringen av NM for barn 

og ungdom 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Deler av gruppe G i NM 2014 

 

 
Figur 2: Premievinnere i NM for barn og ungdom 2014 
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4. Utstyrsbeholdning 
Klubben råder over følgende utstyr og inventar: 

 

Sjakkbrikker og brett: 

 20 sjakksett (rullebrett og plastbrikker) – innkjøpt i 2010 

 4 sett sammenleggbare plastbrett med trebrikker – innkjøpt 2011 

 20 sjakksett (foldebrett og plastbrikker) – innkjøpt i 2012 

 20 sjakksett (foldebrett og trebrikker) – innkjøpt i 2012 

 24 sjakksett (foldebrett og trebrikker) – innkjøpt i 2014  

 Plastbrett og brikker til utdeling til nye medlemmer 

  

Sjakklokker: 

 23 stk. digitale sjakklokker DGT 2010 innkjøpt i 2011 

 2 stk. digitale sjakklokker DGT 2010 innkjøpt i 2012 

 15 stk. digitale sjakklokker DGT 2010 innkjøpt i 2013 

 20 stk. digitale sjakklokker DGT 2010 innkjøpt i 2014  

 

Demobrett/brikker: 

 1 stk. demonstrasjonsbrett (Kina) innkjøpt i 2010 

 1 stk. Demonstrasjonsbrett (sammenleggbart) innkjøpt i 2013 

 

Lærebøker / hefter /DVDer: 

 Sjakkskolen 1 – Til utdeling til nye medlemmer 

 Sjakkskolen 2 – Til utdeling til medlemmer 

 Sjakkskolen 3 – Til utdeling til medlemmer 

 111 sjakk matt i 1 trekk – Til utdeling til medlemmer  

 Learning Chess – Manual for chess traniners – Step 1 

 Learning Chess – Manual for chess traniners – Step 2 

 Learning Chess – Manual for chess traniners – Step 3 

 Learning Chess – Manual for chess for independent learners – Step 6 

 Learning Chess – Step 1 – Arbeidsbok – Til utdeling til medlemmer 

 Learning Chess – Step 2 – Arbeidsbok – Til utdeling til medlemmer 

 Learning Chess – Step 3 – Arbeidsbok – Til utdeling til medlemmer 

 Schackledarens handbok – Jesper Hall – Quality Chess – 2007 –  

ISBN 978–91–85779–03–1 

 Bobby Fischer Against the Word – DVD film 

 Power Chess for Kids volume 2 

 

Annet: 

 2 låsbare skap på Smeaheia skole innkjøpt i 2011 og 2013 

 1 fargeprinter Brother HL-3040CN innkjøpt i 2011 

 1 PC – Acer – Ny i 2013 (fikk byttet inn gammel Lenovo som ikke virket) 
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 1 fargeprinter HP Envy 120 innkjøpt i 2014 

 1 iPad Air (32 G-Byte) innkjøpt i 2014 

 2 stk. iZettle kortlesere til betalingsterminal 

 Diverse premier til utlodning 

 Lisens på Turneringsservice v.6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Publikum under premieutdelingen NM for barn og ungdom 2014 
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5. Informasjon 
Klubben bruker e-post adressen post@smeaheiaskolesjakk.no som sin hovedformidler av 

informasjon. I tillegg har medlemmene fått utlevert informasjonslapper på 

klubbkveldene. Klubben har også opprettet en egen Facebook side: 

https://www.facebook.com/groups/smeaheia.skolesjakk/. 

Klubben har også opprettet en blogg: http://smeaheiaskolesjakk.wordpress.com/ der 

interesserte kan finne informasjon om aktivitetskalenderen, kontaktinformasjon til 

styret, og lenker til andre sjakklig interessante hjemmesider. 

Klubben har følgende domene: http://www.smeaheiaskolesjakk.no og 

http://smeaheiaskolesjakk.no. Foreløpig ligger det en videresending til bloggen på 

Wordpress.  

Styret har også utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om skolesjakk generelt og 

Smeaheia skolesjakk spesielt. 

 

6. Sportslig satsning og utvikling 
Smeaheia skolesjakk fikk 51 medlemmer våren 2014 og 22 nye medlemmer høsten 2014 

slik at klubben hadde totalt 68 medlemmer ved utgangen av 2014. 

 

Medlemmene er i hovedsak rekruttert fra Smeaheia, Soma-Stangeland og Trones 

skoler. Informasjonslapper om klubben er delt ut på skolene og det er også hengt opp 

plakater på ovennevnte skoler. Informasjon om klubben finnes også på www.sjakk.no og 

RSSUs hjemmesider. 

 

Våren 2014 hadde Smeaheia skolesjakk 3 partier:  Nybegynner 2 fra kl. 17:15-18:15, 

videregående fra kl. 18:30-19:30 og rekruttering- og satsingsgruppe kl. 18:30-20:30.. 

Høsten 2014 startet Smeaheia skolesjakk en nybegynner 1 gruppe på torsdagene fra kl. 

17:15-18.15, en videregående gruppe fra kl. 18:30-19:30 og en rekruttering og 

satsingsgruppe fra kl. 18:30-20.30. 

 

46 medlemmer (5 jenter og 41 gutter)  har deltatt på inntil 10 sjakkturneringer og 

klubben har fått mange flotte resultater se kap. 7. 

 

mailto:post@smeaheiaskolesjakk.no
http://smeaheiaskolesjakk.wordpress.com/
http://www.smeaheiaskolesjakk.no/
http://smeaheiaskolesjakk.no/
http://www.sjakk.no/
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7. Arrangementer, aktiviteter og representasjoner 
7.1 Egne arrangementer og aktiviteter 

Torsdagskvelder 

Det ble gjennomført 16 kurssamlinger våren 2014 og 14 kurssamlinger høsten 2014. 

Oppmøte på kurskveldene har vært relativt stabilt med ca. 45 medlemmer. 

 

Siste kurskveld våren 2013 torsdag 8. mai arrangerte Smeaheia skolesjakk 

kursavslutning med boller og saft. Det var også diplomutdeling for deltakelse på 

kursene våren 2014. 

 

Siste kurskveld høsten 2014 torsdag 20. november arrangerte Smeaheia skolesjakk 

juleavslutning for medlemmer og foresatte med lynsjakkturnering. Deltakelse i 

lynsjakkturneringen var gratis og alle fikk gratis pølser, saft og premie. 29 medlemmer 

ble påmeldt lynsjakkturneringen, i tillegg var 7 foresatte også påmeldt. Det ble 

konkurrert i 3 grupper: Nybegynner, videregående og foresatte.  

 

Resultater fra lynsjakkturneringen torsdag 20. november 2014: 

 

 1. plass nybegynner: Daniel Enrico Rasmussen 

2. plass nybegynner: Soltan Isgandar 

 3. plass nybegynner: Peywen Abdelkader 

 

 1. plass videregående: Benjamin Anda (Sjakk matt united – meldt overgang)  

 2. plass videregående: Per Heien Førde 

 3. plass videregående: Halvor Heien Førde 

 

 1. plass foresatte:  Ilgar Isgandar 

 2. plass foresatte:  Ole Tørring 

 3. plass foresatte:  Unni Byberg Mæstad 
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BGP-turneringer 2014   

Smeaheia skolesjakk arrangerte ingen BGP-turneringer i 2014 

 

 

 
Figur 4: Arrangementskomiteen NM for barn og ungdom 2014 

 

 
Figur 5: Analyse av partier under NM for barn og ungdom 2014 
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7.2 Deltakelse på andres arrangementer og aktiviteter 

Barnas Grand Prix 2014 

Av tellende BGP mesterskap som medlemmer i Smeaheia skolesjakk har deltatt på er: 

 

Stavanger Vinter BGP/UGP   - 05.02.2014 -  16 deltakere 

Kongvinger BGP     - 10.05.2014 - 2 deltakere 

Sommersjakktreffet uke 26 2014  - 27.06.2014 - 4 deltakere 

Sommersjakktreffer uke 27 2014  - 04.07.2014 - 1 deltaker 

Horve BGP 2014     - 31.08.2014 - 14 deltakere 

Kristiansand BGP     - 20.09.2014 - 1 deltaker 

Karmøy BGP – BGP 25 år    - 04.10.2014 - 6 deltakere 

KM for barn og ungdom i Rogaland  - 26.10.2014 - 35 deltakere 

Stavanger advents BGP 2014   - 04.12.2014 - 22 deltakere 

 

Antall deltakere angir hvor mange deltakere det var fra Smeaheia skolesjakk. 

  

Dette har gitt følgende plasseringer i BGP sammendraget (de 100 beste er plassert): 

 

Mikroputt: 88. plass -  40 poeng -  Maren Nærheim 

  100. plass - 36 poeng -  Oline Utistog Hausberg 

       

Miniputt: 13. plass - 88 poeng - David Nesse 

   

Lilleputt: 4. plass - 86 poeng - Mats Nærheim 

  26. plass - 54 poeng - Matias Grude Eriksen 

  70. plass - 36 poeng - Henrik Utistog Hausberg 

  72. plass - 35 poeng - Sindre Idsø 

  96. plass - 29 poeng - Isak Mikal Røyland 

 

Kadett: 14. plass - 67 poeng - Håkon Abeland Myrheim 

 

Fullstendige resultatlister og info om BGP finnes på http://bgp.barnesjakk.no/nytt/ 

 

http://bgp.barnesjakk.no/nytt/
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Kretsmesterskap i sjakk for barn og ungdom søndag 26. oktober 2014 

Smeaheia skolesjakk ble sammen med Sandved skolesjakklubb og Sandnes sjakklubb 

ungdom tildelt Kretsmesterskapet i sjakk for barn og ungdom som ble arrangert søndag 

26. oktober 2014 på Sola videregående skole. Det var totalt påmeldt 192 deltakere i 7 

klasser. Smeaheia skolesjakk hadde 35 deltakere i 5 klasser.  

 

 Resultater fra KM i sjakk for barn og ungdom (bare de 10 beste er plassert) 

 

 Gruppe C 13-14 år: 4. plass Matias Grude Eriksen 

     9. plass Håkon Abeland Myrheim 

  

Gruppe D 12 år:  6. plass Mats Nærheim 

      

Gruppe F 10 år:  1. plass David Nesse 

    6. plass Erlend Raugstad Kluge 

 

Gruppe G -9 år:  9.plass Kirill Shchipanov 

 

KM for skolelag 2014 i Rogaland 

KM for skolelag ble arrangert av Sandved skolesjakklubb lørdag 8. mars 2014 med hele 

43 barneskolelag og 5 ungdomsskolelag. Til sammen var det med 206 spillere i 

turneringen som ble arrangert på Ganddal bydelshus. 

 

Medlemmer fra Smeaheia skolesjakk deltok på flere skolelag: 

 

 Barneskole:   4. plass Lura 

     13. plass Solås 1 

     18. plass Soma-Stangeland 

     25. plass Smeaheia 1 

     34. plass Solås S4 

     41. plass Smeaheia mix2 

     42. plass Smeaheia mix1 

  

Ungdomsskole:  5. plass Gjesdal 

 

 

NM for skolelag 2014 

Sevland Sku arrangerte NM i sjakk for skolelag 25.-27. April 2013. Smeaheia 

skolesjakk hadde 2 medlemmer fra 1 barneskoler med i NM for skolelag og oppnådde 

følgende plassering. 

 

11. plass Lura 
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NM for ungdomslag 2014 

Smeaheia skolesjakk deltok med 1 lag i NM for ungdomslag som ble arrangert på Rica 

Hotel i Kristiansund 14.-16. Mars 2014 og oppnådde følgende plassering: 

 

9. plass Smeaheia skolesjakk i gruppe barn. 

 

Norgesmesterskapet i sjakk for barn og ungdom 

Rica Hotel Hamar - 15.-17. november 2013 

Smeaheia skolesjakk hadde 6 deltakere med i Norgesmesterskapet i sjakk for barn og 

ungdom. 

Totalt var det påmeldt 278 deltakere på NM som ble gjennomført på Rica Hotel Hamar 

under flotte forhold. 

 

 Resultater fra NM i sjakk for Ungdom 

 

Gruppe C 13-14 år: 49. plass Torbjørn Frøvik (2,5 poeng) 

 

Gruppe D 12 år:  18. plass Matias Grude Eriksen (3,0 poeng) 

 

Gruppe E 11 år:  5. plass Mats Nærheim (5 poeng) 

   

Gruppe G -9 år:  14. plass David Nesse (4,5 poeng)  

     24. plass Erlend Raugstad Kluge (4 poeng) 

     55. plass Maren Nærheim (1 poeng) 

 

7.3 Andre representasjonsoppgaver 

Årsmøte Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU) 

Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU) gjennomførte årsmøte under KM lørdag 19. oktober. 

Klubbens representant i RSSU Roar Nærheim var ansvarlig turneringsleder under KM 

og møtte derfor ikke på årsmøte. Kjetil Jensen representerte klubben på årsmøte i 

RSSU. 

 

Årsmøte USF 

Styreleder Roar Nærheim representerte Smeaheia skolesjakk på årsmøte til USF i 

Oslo 14. april 2013 

 

Ledersamling USF 

Styreleder Roar Nærheim representerte Smeaheia skolesjakk på ledersamling til USF i 

Oslo 13. april 2013. 

 

Styreleder Roar Nærheim representerte Smeaheia skolesjakk på ledersamling til USF 

på Hamar 15. november 2013. 
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Reglementsutvalget (RU) (Norges sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund) 

Styreleder Roar Nærheim er valgt som vararepresentant til Reglementsutvalget for 

Norges sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund 

 

Plan for 2015 
 

Våren 2015: 

 

Smeaheia skolesjakk: 

 Torsdagssamlinger (oppstart 8. januar 2015) 

 Årsmøte Smeaheia skolesjakk (torsdag 29. januar 2015) 

 Planlagt treningshelg i april / mai måned 

 Planlagt BGP i april / mai måned 

 

Andre turneringer / aktiviteter: 

 NM i sjakk for jenter, Masfjorden Sku, 13. februar - 15. februar 2015 

 NM for ungdomslag, Alta, 27. februar-1. mars 2015 

 Jentesjakkleir i Oslo, 13. mars – 15. mars 2015 

 KM for skolelag, Varhaug misjonshus, lørdag 21. mars 2015 

 Fagernes Chess International og det åpne NM, 29. mars 2015 – 5. mars 2015 

 NM for skolelag, Moss, fredag 17. april – søndag 19. april 2015 

 Landslagssamling NTG, Bærum, 30 mai - 31. mai 2015 

 NM for skolelag, Haugesund, 25.-27. april 2014 

 Andre BGP-turneringer 

 Landsturneringen (NM), Oslo, 4. juli – 11. juli 2015 

 NM for barn og ungdom i Bergen i november 2015 

 

Se også terminliste på www.sjakk.no og http://turneringsservice.sjakklubb.no/ 

 

Høsten 2015: 

 

Smeaheia skolesjakk 

 Torsdagssamlinger 

 KM i sjakk for barn / ungdom lørdag 17. oktober 2015 eller søndag 18. oktober 

2018. 

 Juleavslutning med lynsjakkturnering torsdag 19. november 2015 

 

Andre turneringer / aktiviteter: 

 Andre BGP-turneringer 

 Landslagssamling NTG i Bærum, ikke tidfestet 

 

http://www.sjakk.no/
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VALG: 

 
Styret og andre viktige verv: 

 

Hele styret er på valg: 

 

Det skal etter gjeldende vedtekter velges et styre som minimum skal bestå av: 

 

Leder: 

1 – 7. styremedlemmer: 

 

Om mulig skal det også velges 1-2 revisorer og en valgkomite bestående av 2 personer. 

 

Hvis det ikke er mulig å velge revisorer og valgkomite gis styret fullmakt til å finne 

disse. 

 

Alle styremedlemmer må meldes inn og betale medlemskontingent kr. 150,- til Smeaheia 

skolesjakk. 

 

Jfr. vedtak i USF med hjemmel i Strafferegistreringsforskriftens § 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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Figur 6: Tid til andre spill under NM for barn og ungdom 2014 

 

 

 
Figur 7: Spillesalen under NM for barn og ungdom 2014 

 


