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Nyhetsbrev for Tromsø Sjakklubb ved julen og 

Årsskiftet 2010/2011 

Sjakksesongen 2010/2011 har til nå budt på tildelingen av olympiaden i 2014, et flott aktivitetsnivå i 

TSK (og TSKU) og noen flotte prestasjoner av våre spillere. Vi står nå ved inngangen til det kanskje 

viktigste året for sjakken i Tromsø på veldig lenge. 2011 er året hvor vi skal posisjonere oss i forhold 

til OL-tildelingen, skal finne nytt spillelokale og rykke opp i Eliteserien, bare for å nevne noe. I tillegg 

kommer en masse turneringer som skal arrangeres. 

Dette nyhetsbrevet tar først for seg en oppdatering på de nyeste sakene, så ser vi litt frem mot 

lagsesongen, så snur vi 180 grader og ser tilbake på året som gikk, før framtiden atter kommer i 

fokus; så det venter leseren en liten krono(u)logisk runddans. Men først vil vi benytte anledningen til 

å ønske alle en God Jul og et Godt Nyttår og nevne om at første klubbkveld i vårsesongen blir torsdag 

den 6. januar. 

Nyeste saker 

Klubbmesterskapet i høst. Trond vant 

ganske suverent. 

Klubbmesterskapet ble godt besøkt med i alt 39 

deltakere. De første 7 rundene ble 

konradoppsettet akselerert, så man møtte 

noenlunde jevnbyrdig motstand, noe som fungerte 

bra. Innen siste runde hadde Trond Romsdal et 

forsprang på 1 poeng til Christian Grundekjøn. 

Deres ”finaleparti” kunne ha vippet begge veier, 

men Trond trakk det lengste strået i en avvikling og sluttet dermed på 7 ½ poeng og 2 poeng foran de 

nærmeste forfølgerne. Også Christian kan dog se tilbake på en bra turnering med en ratingprestasjon 

opp mot 1900, men det har tilsynelatende blitt en hverdagsbegivenhet for ham. Mer om det senere. 

(http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=Tromsoklubbmesterskap2010-

TromsoSjakklubb2 ) 

Lyn/Hurtig match-turneringen – Trond var faktisk mer suveren her. 

Vanja Cengija startet som lyn og torden og tok en rask ledelse med 14 av 15 mulige poeng etter tre 

runder. Trond var dog kun 2 poeng bak.  Trond vandt deres match i fjerde runde og siden så han seg 

aldri tilbake, vant alle matcher, og sluttet hele 10 ½ poeng foran nummer 2. Hver match kunne gi 

maksimalt 5 poeng, så han var mildt sagt utilnærmelig og kan i tillegg til Klubbmester også kalle seg 
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Matchvinner. (http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=Tromsoklubbmesterskap2010-

TromsoSjakklubb2 ). Juniorerne herjet også her. F. eks. måtte både formann og sportslig leder hver 

avgi matchpoeng mot en av søstrene Machlik. Turneringsformen var en nyskapning som virket bra og 

sikkert gjentas. Kort oppsummert består turneringen av matcher mann-mann over 3 lyn- og 1 

hurtigsjakkparti med en tie-break ordning som gjør at alle matcher får en vinner også ved 2-2. Det 

utdeles 1 poeng per parti og 1 poeng til vinneren av matchen. Mer om turneringsformen kan leses 

her: http://tromsosjakklubb.com/lynsjakk/lynhurtig-match-turneringen/ ). 

Klubbmesterskapene i lynsjakk 9. desember og hurtigsjakk 16. desember 

Lynsjakken ble overbevisende vunnet av Vanja med 12  ½ poeng av 15. Vi andre var langt etter. 

Nærmeste konkurrenter sluttet på 8 ½. Det var en typisk alle slår alle kveld, bort sett fra at stort sett 

ingen slo Vanja. 

Hurtigsjakken ble i og for seg vunnet med like fine sifre prosentvis. Formann Jan Sigmund var dog 

både eldst og best denne kveld. Han endte på 5 av 6 poeng. Denne turnering var dog mye jevnere. 

Etter fire runder var det 3 spillre på 3 poeng og en på 2 ½. De innbyrdes partiene mellom disse  ble 

vunnet av Frank (over Simon) og Jan S (over Øyvind).  Frank måtte vinne i siste runde for å ta 

mesteskapet, men Jan S. rodde seieren i land.  Resultatliste: 

http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=Klubbmesterskapet2010-TromsoSjakklubb 

Divisjonsturnering. 17.-19. september og 29.-31. oktober 

Henholdsvis 9 og 11 spillere deltok i denne sesongens andre nyskapning innen turneringsformer, 

divisjonssjakken. Turneringen er en fem-runders berger-turnering hvor hver gruppe er jevnest mulig. 

Så her blir det mulig å møte jevn motstand en hel helg. Samtidig vil en gruppeseier gi rettighet til 

opprykk neste gang turneringen spilles. Den nederste gruppen spilles som en konradturnering. Kun i 

andre omgang var det deltakere nok til å dele spillerne opp i divisjoner. Pål Røyset vandt denne gang 

med 5 av 5 etterfuldt av Trond på 4. Også Steinar Leite på tredjeplassen med 2 ½ poeng bør være 

tilfreds med denne helgens prestasjoner i eliteserien. 1. divisjon ble vunnet like suverent av Ulf R. 

Hansen som innimellom sine engasjementer som økonomiansvarlig i TSK, styremedlem i 

Tromsø2014, faderlig støtte til tre superfremgangsrike sjakkungdommer blant mye annet også har 

fått tid til selv å spille sjakk. Nå kan han endatil kalle seg elitespiller!  

OL-feiring. 2. oktober og 13. november 

Tildelingen av Olympiaden ble behørig feiret på tildelingsdagen 

med 2014-turnering og kake, boller og brus! Ganske uvant med 

presseoppmøte til en lokal sjakkturnering, men veldig hyggelig 

også. Her måtte de lokale spillere se seg distansert av Peter 

Flermoen. (http://tromsosjakklubb.com/hurtigsjakk/peter-

flermoen-vant-2014-sjakken/). Den 13. november var det 

offisiell feiring på Rådhuset med diverse former for spilling mot 

Magnus Carlsen; Aksel Holbek Sørbye representerte 

Tromsøskolene og spilte 10 mot 2 minutter, Monika Machlik 

representerte TSK/TSKU og spilte lynsjakk mot en 
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blindtspillende Magnus, Hans-Henry Jacobsen  tok avislesernes plass og utfordret verdensetteren til 

et rent 5-5 minutters lynparti. Det ble tre flotte partier, som dog ikke endret noe hva 

verdensranglisten angår. Hovedarrangementet for tilskuersjakken var ordføreren mot Carlsen på 

stort brett med levende sjakkbrikker – til tider veldig levende sjakkbrikker - i skikkelse av TSKUs yngre 

spillere. 

En flott bildeserie av Beate Forså er tilgjengelig her: 

http://picasaweb.google.com/beateforsaa/OLFeiring13112010?authkey=Gv1sRgCIiTw9Wm2v_soQE

&feat=email# . 

Som ledd i feiringen 13. november ble det også avviklet en kvalifiseringsturnering til BN-Bank Blitz-

finalen i Oslo. Denne ble vunnet med 11 av 12 mulige poeng av Jon Kristian Røyset. 

(http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=BNBankBlitz-kvalifiseringTroms2010-

TromsoSjakklubb ). At han var den rette å sende til Oslo ble til de grader bevist 14 dager senere. Mer 

om dette følger i avsnittet om sportslige oppturer i året som går mot slutten.       

 

 

Tromsøsjakken. 26. til 28. november 

Det ble en utenbys vinner av Tromsøsjakken denne gang, da Kjell Ole Kristensen fra Narvik ledet fra 

start til mål og sikret seg seiren med 4 ½ poeng etter en remis mot Peter Flermoen i siste runde. 

http://tromsosjakklubb.com/ukategorisert/kjell-ole-vant-tromsoesjakken-suverent/. Pål ble beste 

tromsøspiller på 2. plass med 4 poeng etter nederlag mot turneringsvinneren i fjerde runde. 

http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Tromsosjakken2010-TromsoSjakklubb2  

Sessongstarten i 2011 

Etter nyttår starter vi opp igjen torsdag den 6. januar med lynsjakk. Fredag den 7. holder vi åpen 

sjakklubb med uformell spilling til ære for de internasjonale studenter som ankommer byen til neste 

semester. Og allerede søndag 9. skjer det noe i klubben igjen idet førstelaget samles til match som 

det kan sees nedenfor. Terminliste for våren følger senere. 

Tidenes kanskje viktigste lagsesong nærmer seg. Bli med til Harstad 28. til 30. 

januar! 
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Som nevnt i det tidligere nyhetsbrev ønsker vi å satse hardt på lagturneringene til våren. Det ultimate 

målet er naturligvis opprykk til Eliteserien. Delmålene er to topp-treplasseringer i både KM og NNM , 

samt å delta med mange lag i Harstad. Det siste er mye viktigere enn det kanskje umiddelbart virker. 

Det er klubbens elitespillere som skal levere resultatene om disse målene skal nås, men selv ikke 

Miguel Indurain, Lance Armstrong eller Alberto Contador ville noen gang ha vunnet Tour de France 

uten et sterkt og dedikert lag bak dem. ALLE tromsøspillere som blir med til Harstad vil ha sin andel i 

det resultatet vi forhåpentligvis oppnår til våren. Det er viktig for toppspillerne å merke at de har 

hele klubben bak seg. Det vil bety mye innen den siste og avgjørende ”fjelletappen”, den kvalik-

match til Eliteserien som et nordnorsk mesterskap gir anledning til. Den beste måten å vise dette på 

er ved å delta i lagsjakk. Også av hensyn til kommende tiders søking etter spillelokale og sponsorer vil 

det være viktig å vise ut ad til hvor stor og sterk en klubb vi – faktisk – er. Derfor lyder nyttårsønsket 

fra styret: Bli med til Harstad siste helgen i januar. Meld gjerne din deltakelse til 

simon.p.jessen@uit.no.  

...men lagsesongen starter allerede søndag 9. Januar med internett-match 

mot Thy i Danmark. Første trekk, 1. b3, spilles kl. 12. 

For Elitelaget åpner lagsesongen med en treningsmatch mot et dansk lag. Denne matchen er 

samtidig en egen markering av tildelingen av av sjakkolympiaden til Tromsø og av den danske 

stormesteren Bent Larsens liv og død (4. mars 1935 til 9. september 2010). Det danske laget 

representerer Larsens fødeby, Thisted. Matchen spilles over 8 brett med 1 time pluss 30 sekunder pr 

trekk. Det spilles to runder. Matchen starter kl. 12. Til Larsens ære åpner hvert lag med Larsens 

åpning 1. b3, på minimum ett hvit parti i hver runde. Ellers spilles matchen som en reguler to-runders 

match. Det danske laget spiller i den danske divisjonsturnering (2. divisjon), og vi bør vente oss en 

jevnbyrdig match som forhåpentligvis vil bidra til å trimme toppspillerne før det går løs i Harstad sist 

på måneden. Vi samler våre spillere på klubben, selv om man prinsipielt kunne spille hjemmefra; 

dette for å øke følelsen av å være et lag. Matchen kan følges på dansk skakunions server Skak.dk, 

men kan naturligvis også følges sammen med laget på klubben. 

Sportslige oppturer og nedturer i 2010 

Alle sesonger inneholder både gleder og skuffelser. Sjakk er et så komplekst spill at feiltrekk er en 

naturlig del av alle partier, som Gunnar Berg-Hanssen fint redegjør for i sin hittil siste utgave av 

partispalten (http://tromsosjakklubb.com/partispalta/trond-vs-jon-kristian/ ). Gjenkomsten av 

Gunnars Partispalte er for øvrig nok en opptur i høst. Slik er det i alle sportsgrener hvor man møtes i 

kamp. Alle fotballkamper inneholder feilavleveringer og grove bom på store sjanser selv på aller 

høyeste plan. I sjakk er det særlig rundt tidsnøden mye rart kan skje, noe som vi alle - til tider 

smertelig, til andre tider gledelig - har erfart. Et feiltrekk i tidnøden kan endre utfallet av et parti, som 

atter kan endre utfallet av en turnering som atter kan endre utfallet av hele sesongen. Heldigvis har 

året 2010 budt på langt flere oppturer enn nedturer. For å ta skuffelsen(e) først: 

Nedtur(er) i 2010 

For egentlig har det kun vært én: at laget ikke rykket opp i Eliteserien i år heller. For andre gang på 

rad ble kvalik-matchen endestasjonen. Nordstrand vant til slutt med 4 ½ - 1 ½, sifre som ikke helt står 

i stil med spill og sjanser. Etter 3 ½ time lignet det 3 - 3 med fordel Tromsø som følge av brett-
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kvalitet. Slik var vi nærmere opprykket i år enn siste år hvor vi tapte 4 – 2, men ikke var riktig nært de 

ekstra poengene som hadde trengtes. Derfor er skuffelsen naturligvis også større denne gangen.  

Skal man nevne et punkt til her, må det være den kollektive down-perioden som klubbens sterkeste 

spillere hadde i de siste månedene av vårsesongen. Egentlig startet det med lag-NNM som nok ble 

vunnet med god margin, men hvor spillerne ratingmessig underpresterte litt. Særlig utpreget ble det 

under Nordnorsken i mai hvor Tromsø var helt ute av topp-tre.  Beste tromsøspiller ble nytilkomne 

Vanja Cengija på fjerde plass. 

Oppturer i 2010 

Her er listen heldigvis mye lengre. Jeg tillater meg å inkludere en del resultater hvor æren egentlig 

mest går til TSKU, men heldigvis er flere av juniorerne også aktive i TSK, samtidig som TSK også stiller 

med flere av instruktørerne, så vi har også vår andel i deres resultater. Og la det være sagt med en 

gang: juniorene leverer så mange ”overraskelser” i forhold til ratingen deres at man ville få 

skrivekrampe av å nevne dem alle, så her fokuseres i hovedsak på deres resultater utenfor klubben. 

Oppturerne følger her i ca. kronologisk rekkefølge: 

KM i Harstad 5.-7. februar. Vårt lag var forholdsvis amputert og derfor langt ifra topp-seedet. Gunnar 

hadde meldt avbud men trådte likevel til da det viste seg vanskjellig å stille et slagkraftig lag. John 

Joensen stilte opp på en dags varsel. Team Bjørnsen stilte ikke lag, så vårt lag var seedet til den 

tredjeplassen som ville gi kvalifisering til NNM. Slik gikk det slettes ikke. Gunnar, Trond, John og 

Christian leverte en kjempebragd og kunne reise hjem som kretsmestre. De individuelle scorene var 

på 3, 4½, 4, og 4½ poeng, med kun tre tapspartier hvorav det ene var mot IM Emil Hermansson. 

Simpelthen imponerende, gutter! 

JenteNM 12.-14. februar.  To NM-titler kom i hus denne helgen. Elise Forså i Kadett og Eline Holbek 

Sørbye i klasse Miniputt sørget for at to av fire titler gikk til Tromsø, mens OSS og Bergens tok en 

hver. Les mer om dette her i Hans-Henrys reiselederberetning: 

http://www.tromsosjakklubb.com/tsku/JenteNM-2010%20-%20reiseleders%20betraktninger.pdf . 

Lag-NNM 26.-28. februar. Kort fortalt vant vi NNM med 9 av 10 lagpoeng. Laget besto av Espen 

Forså, Gunnar, Pål og Trond. Jan S. Berglund og Simon P. Jessen var oppført som reserver uten å 

komme i kamp. Laget var denne gang klare ratingfavoritter og levde opp til dette på tross av flere 

feilskjær underveis. Vi velger å slutte oss til sjakkbladets utlegging: At det er vanskelig for de øvrige 

nordnorske klubbene å hamle opp med en klubb som vinner selv når formen er heller dårlig. 

Tilgang av tre sterke mesterspillere på (så godt som) én dag. Et mye brukt uttrykk på norsk er ”en 

vakker dag”.  En slik vakker dag må det være når Jon Kristian, Frode Bull Jæger og Vanja, alle med 

rating over 2100 blir meldt inn i klubben samtidig.  De to førstnevnte tok overgang fra Team Bjørnsen 

mens Vanja er kommet fra Oslo i forbindelse med sin turnusordning på legeutdannelsen. Hjertelig 

velkomne er dere alle. Denne dagen har samtidig stor betydning for våre sjanser for fremtidig 

Eliteseriespill. Plutselig kan vi stille med 2100-spillere på sjette bord i stedet for 1900-spillere. 

NVGP-sammendraget. Tromsøspillere på topp i alle klasser! Over 25 % av sammenlagtpremiene gikk 

til Tromsø. Vi hadde spillere på maksimale 120 poeng i samtlige klasser. Har det skjedd før for én 

klubb? Toppscorerne for TSK og TKU ble: Pål (klasse M), Simon (1), Christian (2 og 3!), Monika (4) og 

Jon Machlik(5). 

http://www.tromsosjakklubb.com/tsku/JenteNM-2010%20-%20reiseleders%20betraktninger.pdf


Landsturneringen 3.-10 juli. Klasseseier i klasse 2 til Christian, tre skjønhetspremier og bronse til 

Lasse Bjørn, solid innsats i Eliteklassen av Espen mm. I alt 17 Tromsøspillere deltok i Fredrikstad, 

med generelt gode resultater. Overall-scoren for Tromsø ble på 53 %. Espen viste seg som en verdig 

elitespiller med 4 ½ poeng mot 9 spillere som alle har rating over 2300 etter å ha satset i sisterunden 

for å nå nesten helt opp. Underveis ble det bl.a. remiser mot to av Norges GM-er Djurhuus og 

Østenstad. Ratingprestasjonen på 2358 er også pen. Vi har nå en veldig god førstemann i klubben 

vår. Christian vant klasse 2 med 7 poeng etter å ha ledet fra start til mål. Han rykket dermed opp i 

klasse 1 hvor han så absolutt hører hjemme. Dette var Christians første turnering etter han rundet 

1500 i rating, så noen ble muligens overrasket over at han vant klassen. Det ble vi som kjenner ham 

kun delvis, selv hadde jeg tippet en topp 10-plassering, men et voldsomt flott resultat likevel, og en 

velfortjent omtale i sjakkbladet. Også i dette skriv skal det bli mer om Christian. I ungdomsklassene 

tok tromsøspillere godt for seg, med Lasses 3. plass i lilleputt som høydepunktet. Særlig flott da de to 

som tok de øverste pallplasseringene, begge var ratet over 300 poeng over Lasse. Lasse var samtidig 

delaktig i de tre beste partier spilt i denne klassen. 

ACC. Nok en gang et flott høydepunkt. Og denne gangen med rekorddeltakelse og en rekordsterk 

turnering, mye pga. ekstra midler til spillerinvitasjoner i oppløpet om olympiadevertskapet. Sportslig 

ble det også en suksess for Tromsø. Særlig Gunnar og Frode viste at den kollektive downperiode fra 

våren var et overstått kapittel. FlereFM-er, IM-er og en enkelt GM måtte avgi hele og halve poeng til 

disse to. Også Pål slo en IM. Håvard Skagseth tok et par flotte skalper og flere ratingfavoritter måtte 

se seg nedkjempet av tromsøspillere. En oversikt over noen av de større enkeltprestasjoner finnes 

her: 

2. runde 
Håvard Skagseth - Arn Tore Haugsdal (1873/2079) 1/2-1/2 
Jon Machlik - Brian Smith (/1770) 1/2-1/2 
3. runde 
IM Gerard Welling (/2352) - Frode Bull Jæger 1/2-1/2 
4. runde 
Gunnar Berg Hanssen - IM Kenny Solomon (/2383) 1/2-1/2 
IM Joanna Dworakowska (/2338) - Frode Bull Jæger 1/2-1/2 
5. runde 
Pål Røyset - IM Nora Medvegy (/2343) 1-0 
Frode Bull Jæger - Cris Briscoe (/2247) 1-0 
Elise Forså - Arild Monsøy (1762/1961) 1/2-1/2 
6. runde 
Frode Bull Jæger - FM Eric De Haan (/2345) 1-0 
Gunnar Berg Hanssen - IM Eirik Gullaksen (2373/2395) 1-0 
Monika Machlik - Jan Børge Wilsbeck (1836/1932) 1/2-1/2  
Hans-Henry Jakobsen - Brian Smith (/1770) 1/2-1/2 
7.runde 
Gunnar Berg Hanssen - IM Bengt Lindberg (/2413) 1/2-1/2 
Leif E. Andreassen - Brian Smith (/1770) 1-0 
8. runde 
Gunnar Berg Hanssen - FM Eric de Haan (/2345) 1-0 
Frode Bull Jæger - FM Peter S Poobalasingam (/2326) 1/2-1/2 
9. runde 
Gunnar Berg Hanssen - GM Thomas Ernst (/2430) 1/2-1/2 
WFM Maya M. Jalloull (/1894) - Håvard Skagset 0-1 
Endre Machlik - Hans Peter Reutimann (/1804) 1-0 
 



EM og VM-deltakelse for Monika Machlik og Elise Forså. At Tromsø står sterkt på jentesiden ble nok 

en gang bevist i høst ved at både EM og VM for ungdom hadde deltakelse av spillere fra Tromsø. 

Monika startet med 2 av 3 ved EM, men måtte dessverre se seg slått av sykdom i de neste rundene 

og sluttet på 3 poeng. Elise tok 3 ½ poeng ved VM, ca i tråd med sin seeding. Den største bragden er 

det uansett å bli tatt ut til disse internasjonale mesterskaper. Det krever landslagsklasse! 

NM-Ungdom 19.-21. November. Sølv til Endre. Nok en Tromsøspiller leverte et fantomresultat i 

toppklasse blandt landets sterkeste ungdomsspilere, og nok en gang en Machlik, denne gang Endre. 

Med flotte 6 av 7 sikret han seg sølv og deltakelse i Nordisk Mesterskap til neste år. Mange 

gratulasjoner fra voksenklubben også! Ellers leverte også sportslig leder i TSKU, Christian, en flott 

prestasjon med 3 ½ i klassen opp til 25 år.  

BN-Bank Blitz finalen i Oslo 27. november. Jon Kristian på 5. plass! Et av de virkelig store resultater i 

år sto Jon Kristian for. I et meget sterkt selskap spillet han seg til play-off om 5./6. plass via en sterk 

tredjeplass i innledende runde. Bl. a. ½ poeng foran IM Daskevics med 2463 i rating. I play-off mot 

FM Kovachev (2305) vant Jon Kristian like godt med 3-0. En fullt fortjent premie på 2500 kr fulgte 

med denne bragden.  5./6.plassen deles med Daskevics, men da Jon Kristian sluttet foran ham og 

vandt sin play-off mye klarere end han kan vi vidst godt si at femteplassen gikk til Tromsø. Voldsomt 

imponerende. Et resultat i ren Eliteklasse. Men så er Jon Kristian jo også tidligere Verdensmester fra 

2003 som GM Nakamura bemerket på bloggen sin, dette dog i Backgammon. 

Tronds høst. Etter en skuffende vårsesong for Trond er det særlig gledelig å se ham tilbake i 

storform, også selv om det mest har gått ut over klubbens egne spillere. Suveren klubbmester med 7 

½ og en ratingprestasjon på ca 2300 lover godt. En minst like suveren match-turneringsseier pynter 

også. 

Christians år. Den mest stabile spiller over 20 år i 2010 var helt klart Christian. Flere av hans bragder 

er allerede nevnt, men 2010 ble for Christian året hvor han flyttet seg flere nivåer. Egentlig startet 

hans store sesong allerede i november 2009 hvor han ble klubbmester i lynsjakk. Ved årsskiftet 

2009/2010 hadde han godt 1400 i rating. Våren gikk det slik: Christian scoret 90 % på brett 4 på 

førstelaget i KM,  vant klasse B i Nordlyssjakken, nådde 120 poeng i NVGP-sammendraget i både 

klasse 3 og 2, Kom på den Internasjonale ELO-listen med 2015 etter Nordnorsken og vant klasse 2 i 

landsturneringen. Etter sommeren er det ikke tilsvarende enkeltresultater å trekke fram, men det 

som går igjen når man ser Christian på en resultatliste er at prestasjonsratingen altid er på over 1800. 

Dette gjelder både Nordnorsken (1945), Landsturneringen (1831), Tromsøsjakken (1844), 

Klubbmesterskapet (1883), og NM-for ungdom (1932). Dette er ganske enkelt imponerende av en 

spiller som for kun 2 år siden startet opp igjenn etter en lengre sjakk-pause og på det tidspunkt med 

godt 1200 i rating. Ingen tvil om at hans internasjonale ratingtall er mer in tråd med spillestyrken end 

det norske ratingtullet som dog nettopp har rundet 1700. 

Milepeler i 2011 

2011 blir et veldig viktig år for sjakken i Tromsø. Vi vet nå at Olympiaden kommer i 2014. Det blir av 

avgjørende betydning å få posisjonert oss i forhold til dette. Den største risken er at OL for oss betyr 

en masse dugnadsarbeid og slit uten at vi står med annet tilbake enn utslitte (styre)medlemmer i TSK 

og TSKU. Det må ikke skje. Selv OL blir en 14 dagers fantastisk sjakkfest som blir særlig morsom for vi 

som er interesserte i sporten, men OL2014 er tross alt kun 2 uker. Vi er her nå, og vi er her også i 



etterkant. Vi er viktige for byen nå og skal også være det framover. Vårt beste samfunnsmessige 

bidrag er via TSKUs ungdomsarbeid som gjør at ca 100 barn og unge er aktive innen en morsom og 

konsentrasjonstrenende sport. All ære skal dere ha for det! Som kronen på verket har TSKU 

oppfostret flere spillere i den absolutte topp på nasjonalt nivå innen diverse aldersklasser. 

Nordnorges sterkeste spiller er Espen Forså, og hans søster er landsdelens sterkeste kvinnelige 

spiller.  Begge har gått gradene i TSKU. 

Tromsø som eliteklubb. Vi ønsker også å ta spranget inn i eliten på voksensiden. Espen er der 

allerede. Nå skal hele laget være der. 2011 må bli året hvor vi rykker opp i Eliteserien. (Og 2012 

forhåpentlig året hvor vi sikrer oss videre deltakelse der). Støtt opp om laget det beste dere kan. 

Starten går i januar som ovenfor nevnt. 

Spillelokale. At vi er veldig priviligerte nettopp nå er naturligvis helt åpenbart med sentrale lokaler i 

COOPs lokaler i det gamle Domusbygget. At vi mister det privilegiet, er dessverre like åpenbart da 

bygget skal renoveres. Vi vet ikke når presist, men det blir snart. Paradoksalt nok står Tromsøs 

sjakkmiljø snart uten lokaler i den byen som skal huse sjakkloympiaden. Styrenes viktigste oppgave i 

2011 er å gjenhuse sjakken. I den forbindelse er en generell stor aktivitet i klubbene viktig, så støtt 

opp om alle klubbenes arrangementer. 

JenteNM. I februar avholdes JenteNM i Tromsø. TSKU er vertene. Møt frem og støtt opp om dette. 

Forhåpentligvis blir det titler til Tromsø igjen?! 

ACC. ACC kommer også å gå i 2011, dog ikke med like raust budsjett som i 2010. Det blir bruk for 

mange frivillige til sommeren. 

Styreverv og organisering.  I motsetning til de fleste andre toppklubber innen andre sportsgrener er 

det i stor grad våre toppspillere som også sitter i styret, trener ungdommen, arrangerer turneringer, 

har ansvar for klubblokaler etc. Vårres ”start-ellever” har mange andre oppgaver enn å trene og 

fokusere på egen sjakk (i tillegg til inntektsgivende jobb). Mye av det våre sterkeste spillere gjør er 

positivt for egen utvikling, særlig det å undervise, men en viss avlastning for klubbens toppspillere vil 

formodentlig hjelpe i forbindelse med vår målsetning om å bli en elite(serie)klubb også på 

voksensjakken. Styret trenger nye krefter. 

 

Styret ønsker alle en God Jul og et Godt Nyttår, og så ses vi atter i 2011 


