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STYRETS BERETNING 2020 

Sjakkåret 2020 går inn i historien som et svært spesielt år for både lokal, nasjonal og internasjonal sjakk. Sjakk på alle 

nivåer har vært rammet av virus og corona-restriksjoner. Dette har medført til et lite frafall av medlemmer og gått 

utover rekrutteringen i kretsen. Selv om det en kort periode så mørkt ut for vårt favorittspill, så har det vært mange 

lyspunkter i 2020. 

Sjakkspillere sitter ikke stille, men har vist stor kreativitet og engasjement. Sjakkspillere og de fleste av kretsens 

klubber flyttet kjapt ut på internett og Lichess. 

Vi våger å påstå at dette har styrket samholdet i kretsen. Aldri har vi – på tvers av klubber - møttes så ofte over et parti 

som nå. Flere kretsspillere har deltatt på nord-norske lag som har kjempet i bykamper, både nasjonalt og internasjonalt. 

Sjakkens nr 1, Magnus Carlsen, holder fortsatt tittelen som verdensmester og deltar aktivt i internasjonale nett-

turneringer. I tillegg florerer det av stormestere på internett som presenterer gode analyser, av ulike åpninger og 

mesterpartier. Til og med filmverden har slått til med en ikonisk sjakkserie i 2020 – «The Queens Gambit» 

Ved inngangen til 2020 hadde kretsen 156 betalende medlemmer fordelt på 7 klubber. I løpet av året har medlemstallet 

sunket til 115. Selv om det har vært en tilbakegang i 2020, så vurderes muligheten for rekruttering av nye spillere som 

større enn noensinne. Flere og flere spiller uorganisert sjakk på mobilapper og følger med på live sjakksendinger, både 

på TV og internett.  

Kretsen bestod i 2020 av følgende klubber: 

Brønnøysund Sjakklubb, Sandnessjøen Sjakklubb, Hamarøy Sjakklubb, Bodø Sjakklag, Mo Sjakklubb, Mosjøen 

Sjakklubb og Fauske Sjakklubb.  

Kretsen har i 2020 fått 2 nye kretsdommere godkjent, og har nå totalt 5 kretsdommere. 2 i Mosjøen, 2 i Bodø og 1 på 

Fauske. I tillegg kan vi gratulere vår egen Torger Nilsen som nytt medlem av sentralstyret til Norges Sjakkforbund. 

KM hutigsjakk og KM lynsjakk ble arrangert av Mosjøen SK tidlig i januar, i Mosjøen. Et flott gjennomført 

arrangement, hvor Bodø Sjakklags Dag Madsen ble kretsmester i begge grenene. 

KM lagsjakk ble arrangert av Fauske Sjakklubb tidlig i februar på Fauske. Det var rekordhøy deltakelse og Bodø 

Sjakklag 1 vant foran Fauske Sjakklubb 1. Begge klubbene representerte senere kretsen i NNM for lag i Harstad. Bodø 

leverte en god presatasjon og ble nr to i NNM. Godt levert! 

Styret har i 2020 avsatt midler til aktiviteter og arrangementer som fremmer sjakken, og som medlemsklubbene har 

kunnet søke tilskudd til. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 5 194 mot et planlagt budsjettert underskudd på kr 

6 690,-. Positivt avvik skyldes at arrangørklubbene av KM lyn/hurtig og KM lag, ikke hadde behov for å søke tilskudd 

til arrangementene. 

Det positive resultatet tilskrives egenkapitalen til kretsen. Det ble avholdt 1 kretsting og 2 styremøter i løpet av året. 

2020 kan oppsummeres med delvis åpning av klubbene på høsten pluss mye «alternativ» sjakkaktivitet på nett. Styret 

oppfordrer medlemsklubbene til å stå på også i 2021, og når corona-begrensningene etter hvert opphører, så oppfordres 

det til høy turneringsaktivitet. Det er viktig at sjakkfamilien møtes for å styrke gode relasjoner og ikke minst skape nye.  

Ta godt vare på unge talenter og nye medlemmer. Gi dem oppmerksomhet og vis dem hvor fantastisk sjakken kan være. 

 

På vegne av Styret       Dato: 20. jan 2020 

 

 

Kurt-Arne Johnsen 

Styreleder 
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Organisasjon 

Kretsens organisasjon i 2020 har vært som følger: 

 

Styreleder 

Kurt-Arne Johnsen 

 

Styremedlemmer 

Florian Kindl, Dag Madsen, Torger Nilsen 

 

Varamedlem 

Steinar Nilssen 

 

Kasserer 

Florian Kindl 

 

Valgkomite 

Kurt-Arne Johnsen, Torger Nilsen 

 

Revisor 

Rune Borøy 
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Regnskap 2020 

 

Revisors uttalelse 

 

 


