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Kongsvinger KM 2021 Innlandet Sjakkrets Ungdom. Foto: Christian Sandberg
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Innlandet Sjakkrets Ungdom

Innlandet SKU er en sammenslutning av selvstendige lokallag i Innlandet fylke. Innlandet
SKU er tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund (USF). Kretsens formål er å gi barn og ungdom
et tilbud om organiserte sjakkaktiviteter. Derfor driver vi opplæring, arrangerer turneringer
individuelt og for lag og arrangerer treningssamlinger. Vi støtter medlemmer når de deltar i
nasjonale mesterskap samt Trygve Waage Cup og Norway Chess skoleturnering.

Kretsen hadde 179 medlemmer i 2021 fordelt på sju lokallag: Greveløkka BSK, Elverum 
SKBU, Hamar SSU, Kongsvinger SKU, Nord-Odal SKU, Fryal SSL og Gjøvik SKU. 

Organisering

På kretsens årsmøte 12. januar 2021 ble følgene styre og valgkomité valgt:

Leder: Espen Frøyshov, Hamar SSU (valgt for 1 år) 
Styremedlemmer: Bernt-Kristian Øye, Gjøvik SKU (valgt for 2 år i 2020)

Sverre Johnsen, Kongsvinger SKU (valgt for 2 år i 2020)
Bjarne Gjørvad, Gjøvik SKU (valgt for 2 år)
Øyvind Henriksen, Kongsvinger SKU (valgt for 1 år)

Valgkomité: Trond Nerland (Greveløkka BSK)
Guro Nordby (Hamar SSU)

Styret  har  god  geografisk  spredning.  Styret  har  arbeidet  fint  i  2021  med  fem digitale
styremøter på grunn av nasjonale og lokale restriksjoner. Digitale styremøter har fungert
veldig bra og det har bidratt til at flere har kunnet vært med på styremøte da det er store
avstander i  fylket.  Styremøtene har  måtte forholde seg til  stadig skiftene nasjonale og
lokale restriksjoner. Dette har preget styremøtene og dens behandling av terminlisten for
Innlandet SKU. I tillegg har styret behandlet vanlige kretssaker slik som plassering av KM og
reisestøtte  til  NM.  Styret  har  jobbet  med  å  få  sponsorer  til  kretsen  da  Innlandet
Fylkeskommune for andre gang avslo søknaden om støtte. Det er gledelig at styret har fått
støtte fra Sparebankstiftelsen i  2021 til  innkjøp av utstyr til  kretsens bruk.  I  tillegg fikk
styret napp hos Gjensidigestiftelsen og fikk innvilget søknaden om støtte for 2022. 

Gjennom året har styret også jobbet med å lansere en ny Innlandsserie for lag for å lage
møtepunkter på tvers av klubbene og sosiale arenaer hvor spillere kan møtes og bli bedre
kjent med hverandre. Det legges opp til 4 spillere på hvert lag fra samme klubb som møter
et annet klubblag.
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Økonomi
Se kretsens regnskap for 2021 i egen oversikt. Regnskapet er ført av kasserer Bjarne 
Gjørvad. 

Regnskap 2021
Utgifter:  21.155 kr
Inntekter:                        19.180 kr   
Resultat 2021              -1.975 kr  

Balanse 2021
Saldo pr. 31.12.2021 25.227 kr
Saldo pr. 31.12.2022 23.251 kr

Inntektene til kretsen stammer i all hovedsak fra medlemsavgfit fra klubbene.

Innlandet fylkeskommune avslo søknaden om støtte til kretsens arbeid for barn og unge 
gjennom ordningen: Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom. 

Søknad om Tilskudd til  kulturaktivitet  for barn og ungdom for 2021 ble levert  av leder
innen fristen 1.11.21. Søknaden prioriterte aktiviteter som KM, Innlandscupen og støtte til
treningssamlinger i Innlandet. Innlandet SKU har fått støtte fra Sparebankstiftelsen i 2021
og fått godkjent støtte fra Gjensidigestiftelsen i 2022.

Medlemstall 2021

Utvikling i medlemstall 2009 - 2021
Lokallag 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021

1 Elverum 2 24 31 12 13
2 Greveløkka 39 31 28 40 47 94 58 101
3 Hamar 25 24 29 23 31 54 46 45 49 29 62 39 13
3 Kongsvinge

r 
16 24 24 23 16 27 23 20

4 Nord-Odal 17 12 19 19 8 8 6 7 10 7 10 4    8
5 Gjøvik 26 13 18
6 Fryal 15 8 6
7 Åsmarka 17 20 27 22 12 0 0
8 Dokka 7 0 0

Medlemmer 62 47 48 42 39 117 124 124 162 145 284 157 179

Totalt hadde kretsen 179 medlemmer i 2021. Medlemstallet viser at trenden er snudd og
effekten av korona har avtatt. Nå er de ivrigste igjen i klubbene. Det er også svært gledelig
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at  Greveløkka  har  doblet  antall  medlemmer  og  er  tilbake  på  nivå  som  de  var  på  før
pandemien. Omlag 15 prosent av medlemmene er over 26 år. Disse er stort sett foreldre,
ledere, styremedlemmer og støttemedlemmer i de ulike lokallagene. Dette tallet har vært
stabilt  de siste årene,  men økt noe under pandemien,  da medlemstallene har falt mens
styrene har bestått.  Alle styremedlemmer i krets og lokallag er naturligvis medlemmer i
lokallag, krets og forbund.

Lokallagenes aktiviteter
Lokallagene i kretsen drives godt med opplæring og ukentlige treninger i høst-, vinter- og
vårhalvåret.  Opplæring, treninger,  spilling og ikke minst det sosiale rundt dette er alltid
lokallagenes viktigste aktiviteter. Hovedfokus er turneringsspilling og treninger i form av
løsning av kombinasjonsoppgaver, mattoppgaver, sluttspill,  sjakkpartier og gjennomgang
av åpninger er hovedfokus.

De faste ukentlige tilbudene gir en forutsigbar ramme rundt medlemmenes sjakkinteresse
og medvirker til et stabilt og positivt oppvekstmiljø. Lokallagene er også arena for foreldre
og andre voksne som ønsker å engasjere seg i en positiv fritidsaktivitet for barn og ungdom.

Medlemmene bidrar i sine lokallag og under felles arrangementer som kretsmesterskap,
turneringer og treningssamlinger lokalt og nasjonalt. Aktivitetene er svært miljøvennlige.
De  krever  dessuten  svært  små  investeringer  og  er  rimelige  å  arrangere.  Aktivitetene
belaster  ikke  det  ytre  miljø.  Aktivitetene  i  lokallagene  finansieres  i  hovedsak  av
medlemskontingent, kommunale tilskudd eller sponsoravtaler med private bedrifter eller
en kombinasjon av disse.

Kretsarrangementer
Kretsen samarbeider med lokallagene og KM for barn og ungdom ble arrangert i år. Alle de
andre tenkte kretsaktivitetne i 2021 ble avlyst grunnet pandemien og lokale og nasjonale
restriksjoner.  Treningssamlingene  fikk  heller  ikke  støttes  av  kulturtilskudd  fra
fylkeskommunen.

KM for skolelag 2021 ble dessverre avlyst pga lokale restriksjoner. 

KM for barn og ungdom ble tildelt Kongsvinger SKU. Mesterskapet ble arrangert på 
Vennersberg skole, Kongsvinger, 24. oktober. 

4



KM for barn og ungdom, Kongsvinger, 24. oktober 2021
Mesterskapet ble arrangert i Kongsvinger den 24. oktober med Kongsvinger SKU som 
arrangør. 

Kongsvinger KM 2021 Foto: Ronny Wilberg

I den landsdekkende Barnas Grand Prix blir KM regnet som en BGP-turnering og resultatene
blir innrapportert som det til USF. KM er imidlertid ikke med i Innlandscupen.

Kretsmestere

A: (17-26 år): Markus Flermoen, Hamar SSU
B (15-16 år): Elias Saeedi, Greveløkka BSK
C (13-14 år): Theodor Henriksen, Kongsvinger SKU
D (12 år): Nicolai Frøyshov, Hamar SSU
E (11 år): Lars Ystad-Deglum, Greveløkka BSK
F (10 år): Heidi Xu, Greveløkka BSK
G (9 år): Jotautas Jonas Indrasius, Greveløkka BSK

NM for barn og ungdom i Bergen 12.-14.nov
Endelig kunne NM arrangeres for ungdom. Kretsen stilte med en fra Elverum USK, fire fra
Gjøvik SKU, ti fra Greveløkka BSK og tre fra Hamar SSU.

Beste plasseringer:
Gruppe A: 9.plass Leander Eriksen Greveløkka BSK
Gruppe B: 15.plass Ledion Berisha Hamar SSU 
Gruppe D: 14.plass Nicolai Frøyshov Hamar SSU
Gruppe E: 12.plass Lars Ystad-Deglum Greveløkka BSK
Gruppe F: 14.plass Jonathan Frøyshov Hamar SSU
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BGP/UGP-turneringer i kretsen
Lokallagenes BGP/UGP-turneringer er et flott tilbud til medlemmene. De engasjerer også 
foreldre og styremedlemmer til en hyggelig dugnad en gang i året. Turneringene inngår i 
den nasjonale serien med turneringer som heter Barnas Grand Prix (derav forkortelsen 
BGP) og Ungdommens Grand Prix (UGP), som dekker hele landet, og den regionale 
Innlandscupen, som dekker barne- og ungdomsturneringer i Innlandet. Grunnet 
koronautbruddet i mars, ble kun fire BGP turnering gjennomført i Innlandet. Alle de andre 
ble avlyst.

13.06.21: Gjøvik BGP 1: 21 deltakere
02.07.21: Greveløkka sommer BGP: 37 deltakere
13.08.21: Greveløkka sommer BGP II: 49 deltakere
07.11.21: Greveløkka BGP-UGP: 44 deltakere

Medlemmene i kretsen oppfordres til å delta i turneringene i Innlandscupen, men også til å 
delta i BGP/UGP-turneringer utenfor Innlandet og i lagturneringer for barn og ungdom som 
Trygve Waaler Cup i Oslo . 

Innlandet har dessuten fått flere topplasseringer i den nasjonale BGP/UGP-syklusen for 
2021. I alle klasser har Innlandet spillere i topp 10. Så tross korona og restriksjoner, har 
Innlandet vært en av landet mest aktive kretser i 2021. 

Mikroputt: 2.plass Einar Ystad-Deglum, Greveløkka BSK (2 på topp 10)
Miniputt: 7.plass Trym Leirhol-Midtmoen, Greveløkka BSK (1 på topp 10)
Lilleputt: 2.plass Theodor Henriksen, Kongsvinger SKU (3 på topp 10)
Kadett: 1.plass Elias Saeedi, Greveløkka BSK (4 på topp 10)
Ungdom: 1.plass Jørgen Nordfjæren, Gjøvik SKU (4 på topp 10)
For komplett liste: http://bgp.sjakk.no/lister/2021/10beste2021.html

For å bli skikkelig god i sjakk, er det lurt å reise ut av distriktet for å spille mot sterke og 
andre spillere enn dem man vanligvis spiller mot.

Innlandscupen 2020/2021
I Innlandscupen 2020 ble kun to turneringer gjennomført: Greveløkka og Gjøvik. Styret 
valgt derfor å slå sammen Innlandscupen for 2020 med 2021 grunnet få turneringer i 2020. 
Dessverre fikk vi kun gjennomført to turneringer i 2021. Med kun fire turneringer over to år 
og med medlemmer som gikk over flere klasser, så ville ikke rangeringen bli korrekt og 
rettferdig. Derfor valgt styret å avlyse Innlandscupen for 2020/2021. 
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Treningssamlinger
Kretsen arrangerte en kretssamlinger i 2021. 

Treningssamling i Kongsvinger 23.okt med WIM Sheila Barth Standford og Johannes L. Kvisla. Det 
var 17 deltakere med på treningen.

Greveløkka BSK arrangerte tre aktivitetsdager;
• lørdag 20.februar  med Erlend Kyrkjebø og Sheila Stanford som trenere
• lørdag 8.mai  med Erlend Kyrkjebø og Sheila Stanford som trenere
• lør 7.november med Erlend Kyrkjebø og Johannes Kvisla som trenere.

Greveløkka BSK arrangerte to sommerskoler i 2021, en i uke 26 og en uke 32 med Erlend Kyrkjebø, 
Sheila Standford og Kristian Stuvik Holm.

Sheila Standford og Erlend Kyrkjebø Foto: Greveløkka BSK

Flere mot sjakktoppen
Følgende personer i Innlandet leder arbeidet i kretsen:

Administrativ ansvarlig: Sivert Ørsleie, Hamar SKU
Sportslig ansvarlig: Øyvind Henriksen, Kongsvinger SKU
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Flere mot sjakktoppen har vært et nasjonalt prosjekt der det også ble avsatt noen midler til 
regionale satsninger. I Innlandet har Sivert Ørsleie og Øyvind Henriksen ledet satsningen. Vi
fikk 20.000 kr som ble brukt på en nettsjakksatsning med Sheila Barth Stanford med 
sjakkundervisning og sjakkvideoer og der også den enkelte deltaker skulle bli fulgt opp 
med oppgaver via sjakksheila.no. På våren hadde vi 10 økter med sjakkundervisning 
annenhver fredag. De andre fredagene hadde Sheila lagt ut en video. Det var 15 deltakere i 
alderen 8-18 år med på våren. På høsten startet vi litt senere og fikk bare til 5 økter med 
sjakkundervisning. Her var det med 8 deltakere i alderen 8-15 år. Men på høsten fikk vi også
en fysisk samling med Sheila under kretssamlingen på Kongsvinger. Oppsummert har dette 
vært et godt tilbud for de som vil ha litt mer sjakkundervisning og som kan være litt mer 
interessert i nettsjakk. 

Hamar, 16. januar 2022
Espen Frøyshov 
Styreleder

Bernt-Kristian Øye, Sverre Johnsen, Bjarne Gjørvad, Øyvind Henriksen
Styret 
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