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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014.
Medlemstall:
HSKU hadde pr 31.12.2014 17 registrerte medlemmer hos NFSU. 4 av disse er styrets voksne
medlemmer.
HSK hadde pr 31.12.2014 12 registrerte medlemmer hos NFS. 7 av disse er også medlem i
HSKU.
Klubbene ble nystartet i 2015 og vi er spent på utvikling av medlemstallene for de kommende
årene.
Styrets sammensetning og arbeid.
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder:
Harald Heggelund
Kasserer:
Frank Lande
Sekretær:
Sissel Fors
Styremedlem:
Svein Erik Hansen
Varamedlem:

Arne Helge Hansen

Til sammen har det vært avholdt 2 styremøter.

Komiteer og utvalg.
I tillegg vedtok styret i siste halvår å innsette Tore Birgisson som regnskapsfører da Frank
Lande ønsket å fratre.
Regnskapsfører:

Tore Birgisson

Valgkomité:

Ingen valgt, Årsmøtet fungerer derfor som valgkomité

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
I vårsesongen fikk vi bruke Fjordtun skole gratis. Høstsesongen flyttet vi til
Gjenreisningsmuséet i håp om å gjøre det mere attraktivt for det voksne publikum å komme.
Neste styre bør vurdere om kostnadene står i forhold til gevinsten.
Utstyr
Vi fikk hentet klubbenes gamle utstyr fra tidligere formann. Mesteparten er nå lagret hjemme
hos Tore Birgisson, og noe hos nåværende formann. Øvrig utstyr er plassert i lagerrrom i
tilknytning til spillelokalet. Klubbene har bra med utstyr til dagens aktivitetsnivå.
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Sportslige aktiviteter m.m.
NM for jenter 31.01
Fra Hammerfest deltok Linn Hege Fors og fikk en imponerende 10.plass (a poeng med
7.plassen men med færre kvalitetspoeng) med bare noen ukers spilletrening.
Vårturnering 17.02-21.04
Uratet hurtigsjakkturnering med 14 deltakere litt til og fra. Vinner Tore Birgisson.
Campus Alta OLsjakk NGP 28.03
Fra Hammerfest deltok Svein Erik Hansen (20.plass i gr A), Arne Hansen (20.plass gr B) og
Tore Birgisson (33.plass gr. B)
OL stafett Alta BGP 29.03
Fra Hammerfest deltok Linn Hege Fors og Jonathan Hansen. De kom på hhv. 2. og 8. plass i
klasse lilleputt. Meget sterkt!
Sjakkshow 14.06
Som ett av to steder i Nord-Norge ble Nissensenteret i Hammerfest valgt som spillested for en
turnering der premier var sponset av sjakk.OL og Sparebank1 Nordnorge. Turneringen samlet
8 deltakere uten rating, og førstepremien (et unikt sjakk-cruise med ankomst Tromsø til
åpningen av sjakk-OL) ble vunnet av Arne Helge Hansen
Sjakkshow sidearrangement 14.06
Parallelt med ovenstående ble det arrangert en barneturnering med 6 av våre juniorer. Linn
Hege og Jonatan øverst med samme poengsum. Etterpå en simultanoppvisning med Svein
Erik Hansen der han gjorde rent bord.
Vi hadde også bygget en ny digital storklokke og fikk dermed vist frem torgsjakk med 5
minutters betenkningstid til publikum i kjøpesenteret.
Peppes Post-olympic steel 28.08
Kafesjakkturnering som samlet 12 spillere. Fine premier fra Sjakk-OL. Vinner Svein Erik
Hansen selv om bl.a to landslagsspillere fra OL i Tromsø deltok.
HSK Høstmesterskap 8.10 -17.11
Vi spilte en høstturnering som kvalifiserte til ratingklasse 4 og medlemmene fikk dermed
inntegning i det offisielle nasjonale ratingsystemet. Turneringen ble vunnet av Harald
Heggelund.
Peppes Adventsteel 10.12
Kafesjakkturnering som samlet 8 spillere. Fine gavekort fra og på Peppes. Vinner Svein Erik
Hansen
Høstlyn for juniorer 24.11
8 ivrige juniorspillere der Jonathan Hansen vant foran Linn Hege Fors. Premier til alle.
I tillegg har det vært avviklet 9 andre uformelle kveldsturneringer / kafesjakksamlinger
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Andre aktiviteter.
Simultanoppvisning 06.01.15
Vi har hatt flere besøk av en av Monaco’s landslagsspillere fra OL. I januar spilte han en
simultanoppvisning i klubben med 7 motspillere og måtte faktisk avgi noen småpoeng på
enkelte bord!
Sjakk-OL i Tromsø 1.08
3-4 av klubbens medlemmer og noen tilreisende gamle medlemmer reiste til Tromsø en liten
uke eller langhelg under OL. Våre støttespillere i Tromsø skaffet VIP-akkreditering til oss
alle. Deltakelse i noen av sideturneringene uten de helt store resultatene kanskje men en
uforglemmelig opplevelse å komme så tett på superstjernene.
Kjøpesentersjakk
Vi har fått lov å plassere storbrett og den digitale sjakklokka i et meget sentralt lokale inne i
Nissen kjøpesenter. Medlemmene oppfordres til å bruke brettet og profilere sjakken. Klokka
er utvidet med et ratingsystem så spillerne kan konkurrere om å spille seg opp/ned i rating.
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.
Presse
I samarbeid med Tromsø2014 ble det plassert ut OL-brett og brikker på flere utesteder i byen,
med avisomtale og bilder. Publikum kan dermed hygge seg med et parti sjakk til serveringen.
I tillegg har klubben v/formannen fått helsides artikler i både Hammerfestingen og Finnmark
Dagblad for å skape sjakkinteresse.
Samarbeidspartnere og sponsorer.
Klubben har i 2015 hatt sponsoravtaler med følgende firma:
Den Norske Bank:
4 Sjakk-ur
Sparebank1 Nordnorge:
Sjakkshow
Chess olympiad Tromsø 2014:
Premier Sjakkshow
Chess olympiad Tromsø 2014:
Premier Peppes Postolympic
Peppes Pizza Hammerfest:
Premier Adventsturnering
Klubben ønsker å rette en stor takk til alle firma som har bidratt til at vi kan holde det
aktivitetsnivået vi har hatt mulighet til gjennom Deres støtte for sesongen 2015.
Økonomi.
Likviditeten har gjennom hele året vært god. Disponibelt beløp på konto pr 31.12 var kr
10318,-. Kontantbeholdning 1975,-. Men vi har utestående husleie for hele høstsesongen. For
øvrig vises til klubbens regnskap.
Sluttord
2014 har vært et travelt år pga Sjakk.OL og Magnus-effekten.
Når det gjelder rekruttering har det vært et bra år, men klubben har dessverre også hatt noe
frafall av medlemmer. Vi håper uansett at arbeidet som legges ned etter hvert vil bære frukter
i økt medlemsmasse. Styret takker alle medlemmer, støttespillere, hjelpere og sponsorer for
året som er gått.
Hammerfest, februar 2015
Styret i HSK og HSKU
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