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Smeaheia skolesjakks årsmelding 2012 
 

1. Innledning 
Denne årsmeldingen omhandler perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. 

Årsmeldingen følger regnskapsperioden. Smeaheia skolesjakk, tilknyttet ungdommens 

sjakkforbund (USF) gjennomførte sitt 3. driftsår i 2012. Smeaheia skolesjakk hadde i 

2012 64 medlemmer, hvorav 56 var under 26 år. 

 

2. Virksomhet 
2.1 Årsmøtet 2012 

På årsmøtet 2012 ble kontingent fastsatt til kr. 100,- inkludert forbundskontingent kr. 

50,- og kretskontingent kr. 30,-. 

 

Følgende styremedlemmer ble valgt: 

 Leder:     Roar Nærheim 

 Styremedlem / kasserer:   Eivind Stavenes 

 Styremedlem:    Oddvar Nesse 

 Styremedlem:    Roald Kluge 

 Styremedlem /ungdomsrepresentant: Amir Keadana 

 Styremedlem:    Leif Tore Sveinsvoll 

 Styremedlem:    Monica Ediassen 

    

Leif Tore Sveinsvoll trakk seg fra styrevervet 30. august 2012 

Monica Ediassen trakk seg fra styrevervet 1. oktober 2012. 

 

Ellers har klubben hatt følgende verv: 

Sjakkinstruktør vår 2012:  Amir Keadana og Roar Nærheim 

Sjakkinstruktør høst 2012:  Amir Keadana og Roar Nærheim 

 

Klubben har i 2012 vært representert i RSSU (Rogaland skolesjakkutvalg) av leder Roar 

Nærheim som er styremedlem og referent i RSSU. 
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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 var også med på arrangementet 

“Fri i Sandnes” som Sandnes kommune arrangerte lørdag 15. september 2012. 

 

3.4 Smeaheia skole 

Smeaheia skolesjakk har et godt samarbeid med Smeaheia skole. Vi har i 2012 fått låne 

kunst- og håndverkrommet i underetasjen vederlagsfritt. Smeaheia skolesjakk fikk 

også leie skolen for å gjennomføre Motivasjonssamling med Simen Agdestein lørdag 3. 

mars 2012 og Smeaheia BGP vår 2012 torsdag 19. april 2012. Ved sommer- og 

juleavslutningen i 2012 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. I 2012 var dette et gratis tilbud til medlemmene i Smeaheia skolesjakk og 

Sandved skolesjakklubb.  

 

3.6 Sponsorstøtte / gavefond 

I 2012 har Smeaheia skolesjakk mottatt gavefond fra Sandnes Sparebank. 

 

http://www.sjakk.no/
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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  

 Plastbrett og brikker til utdeling til nye medlemmer 

  

Sjakklokker: 

 6 stk. analoge sjakkur Hetman innkjøpt i 2010 

 23 stk. digitale sjakklokker DGT 2010 innkjøpt i 2011 

 2 stk. digitale sjakklokker DGT 2010 innkjøpt i 2012 

 

Demobrett/brikker: 

 1 stk. demonstrasjonsbrett (Kina) innkjøpt i 2010 

 

Lærebøker / hefter /DVDer: 

 Sjakkskolen 1 – Til utdeling til nye medlemmer 

 Sjakkskolen 2 – 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 

 

Annet: 

 1 låsbart skap på Smeaheia skole innkjøpt i 2011 

 1 fargeprinter Brother HL-3040CN innkjøpt i 2011 

 1 PC – Lenovo G580 innkjøpt i 2012 

 Diverse premier til utlodning 

 Lisens på Turneringsservice v.6.1 
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5. Informasjon 
Klubben bruker e-post adressen smeaheia.skolesjakk@lyse.net som sin hovedformidler 

av informasjon. I tillegg har medlemmene fått utlevert informasjonslapper på 

klubbkveldene. Klubben har også opprettet en egen Facebook side: 

http://nb-no.facebook.com/#!/groups/smeaheia.skolesjakk/, men denne har av 

kapasitetsgrunner ikke blitt særlig vedlikeholdt.  

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 i 2012 opprettet følgende domene: http://www.smeaheiaskolesjakk.no og 

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

Wordpress. Klubben har også opprettet følgende e-post adresse: 

post@smeaheiaskolesjakk.no. All post som sendes til denne adressen blir foreløpig 

videresendt augomatisk til smeaheia.skolesjakk@lyse.net. 

Styret har også utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om skolesjakk generelt og 

Smeaheia skolesjakk spesielt. 

 

6. Sportslig satsning og utvikling 
Smeaheia skolesjakk fikk 47 medlemmer våren 2012 og 17 nye medlemmer høsten 2012 

slik at klubben hadde totalt 64 medlemmer ved utgangen av 2012. 

 

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 2012 hadde Smeaheia skolesjakk 2 partier:  Nybegynner 2 fra kl. 17:15-18:15 og 

videregående fra kl. 18:30-19:30. Høsten 2012 startet Smeaheia skolesjakk en 

nybegynner 1 gruppe (1.-7. klasse) på torsdagene fra kl. 17:15-18.15 og en videregående 

gruppe fra kl. 18:30-19:30. 

 

33 medlemmer (8 jenter og 25 gutter)  har deltatt på en eller flere sjakkturneringer 

og klubben har fått mange flotte resultater se kap. 7. 

 

mailto:smeaheia.skolesjakk@lyse.net
http://nb-no.facebook.com/#!/groups/smeaheia.skolesjakk/
http://smeaheiaskolesjakk.wordpress.com/
http://www.smeaheiaskolesjakk.no/
http://smeaheiaskolesjakk.no/
mailto:post@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 2012 og 14 kurssamlinger høsten 2012. 

Oppmøte på kurskveldene har vært relativt stabilt med ca. 35 medlemmer. 

 

Siste kurskveld våren 2012 torsdag 26. april arrangerte Smeaheia skolesjakk 

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

kursene våren 2012. 

 

Siste kurskveld høsten 2012 torsdag 29. november arrangerte Smeaheia skolesjakk 

juleavslutning for medlemmer og foresatte med lynsjakkturnering. Klubben inviterte 

også medlemmene fra vår gode samarbeidsklubb Sandved skolesjakk til juleavslutnignen 

vår. Deltakelse i lynsjakkturneringen var gratis og alle fikk gratis pølser, saft og 

premie. 31 medlemmer ble påmeldt lynsjakkturneringen, i tillegg var 7 foresatte også 

påmeldt. Det ble konkurrert i 5 grupper: Nybegynner, videregående 1, 2 og 3 og 

foresatte.  

 

Resultater fra lynsjakkturneringen torsdag 29. november 2012: 

 

 1. plass nybegynner: Brede Tho  

2. plass nybegynner: Magnus Tørring 

 3. plass nybegynner: Oline Hausberg 

 

 1. plass videregående 1: Adam Dalene  

 2. plass videregående 1: Henrik Hetland 

 3. plass videregående 1: Julie Larsen 

 

 1. plass videregående 2: Torbjørn Frøvik  

 2. plass videregående 2: Andreas Stavenes 

 3. plass videregående 2: Henrik Utistog Hausberg 

 

1. plass videregående 3: Morten Hamra (Sandved skolesjakklubb)  

 2. plass videregående 3: David Nesse 

 3. plass videregående 3: Mats Nærheim 

 

1. plass foresatte:  Snorre Skrede 

 2. plass foresatte:  Roald Kluge 

 3. plass foresatte:  Mikael Hausberg 
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Kretsmesterskap i sjakk for barn og ungdom lørdag 20. oktober 2012 

Smeaheia skolesjakk ble av RSSU tildelt Kretsmesterskapet i sjakk for barn og ungdom 

som ble arrangert lørdag 20. oktober 2012 på Sola videregående skole. Det var totalt 

påmeldt 100 deltakere i 7 klasser. Smeaheia skolesjakk hadde 19 deltakere i 5 klasser. 

Smeaheia skolesjakk fikk gode tilbakemeldinger fra deltakere og andre klubber på 

gjennomføring av turneringen. 

 

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

 

 Gruppe C 13-14 år: 9. plass David Bjerg 

  

Gruppe D 12 år:  9. plass Torbjørn Frøvik 

  

Gruppe E 11 år:  6. plass Henrik Utistog Hausberg 

    8. plass Leo Kjosnes Fredsvik 

  

Gruppe F 10 år:  3. plass Mats Nærheim 

 

Gruppe G -9 år:  2. plass David Nesse 

    4. plass Erlend Raugstad Kluge 

     5. plass David Tskhovrebov 

 

Motivasjonssamling med Simen Agdestein lørdag 3. mars 2012 

Smeaheia skolesjakk hadde lørdag 3. mars gleden av å få Norges første Stormester i 

sjakk – Simen Agdestein på besøk til en motivasjonssamling som ble avsluttet med 

simultansjakk mot Simen Agdestein. Simen Agdestein har gjennom 10 år vært Magnus 

Carlsens trener og har lagt grunnlaget for at Norge nå har verdens beste sjakkspiller. 

59 påmeldte spillere, trenere, ledere og foresatte fikk først et 1-times inspirerende 

foredrag av Simen der han bl.a. gav tips og råd om at det er viktig at en har troen på 

seg selv dersom en har lyst til å utvikle seg videre som sjakkspiller. Dette har selvsagt 

overføringsverdi til alt annet i livet også. IM Vadim Daskevics fra Latvia hadde et 

minikurs for de minste under Simen sitt foredrag. 
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Etter en kort pause med pizza og brus var nok høydepunktet for mange 

klokkesimultanen mot stormester Simen Agdestein. Hele 48 spillere fra nybegynnere til 

garvede klubbspillere ble delt inn i 3 puljer à 16 spillere. Hver spiller fikk 30 minutters 

betenkningstid, mens Simen fikk 20 minutters betenkningstid noe som tilsvarer i snitt 1 

minutt og 15 sekund pr. spiller. 

Til tross for at det er mange år siden stormester Simen Agdestein var blant de 16 

beste sjakkspillerne i verden viser han fortsatt at han har kjempekontroll og vant 46 av 

48 partier. 2 av partiene tapte han på tid. Dette var mot Stian Auklend i pulje 2 og 

Kristoffer Bråtveit i pulje 3.  

Etter klokkesimultanen fikk alle deltagerne utdelt deltagerbevis signert av stormester 

Simen Agdestein i tillegg til en sjokoladepremie for flott innsats under simultanen. 

Bykamp og kretsdommerkurs lørdag 2. juni 2012 

Lørdag 2. juni arrangerte Smeaheia skolesjakk sammen med Stavanger sjakklubbs 

ungdom, Sandnes sjakklubb og Kristiansand sjakklubb bykamp mellom Bergen, 

Stavanger, Sandnes og Kristiansand. Hele 43 barn fra de ulike byene spilte 5 runder 

lagsjakk etter Sjakk i skolen-modellen der lagene kan være av ulik størrelse. Som en del 

av programmet var det innlagt fotballturnering eller Freesbeegolf i det flotte området 

rundt Sola videregående skole. 

 

Etter bykampen arrangerte klubbene en 5 runders lynsjakkturnering.  

 

Under bykampen arrangerte klubbene et kretsdommerkurs med IA Hans Olav Lahlum 

som instruktør. Kretsdommerkurset hadde 18 deltakere som alle bestod avsluttende 

kretsdommereksamen og ble deretter utnevnt til klubbdommere. Fra Smeaheia 

skolesjakk deltok Oddvar Nesse, Kjetil Jensen og Amir Keadana som alle 3 bestod 

kretsdommereksamen og er utnevnt til klubbdommere. 

 

http://smeaheiaskolesjakk.files.wordpress.com/2012/03/img_9079.jpg
http://smeaheiaskolesjakk.files.wordpress.com/2012/03/img_9079.jpg
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7.2 Deltakelse på andres arrangementer og aktiviteter 

Barnas Grand Prix 2012 

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

 

Kristiansand BGP vinter    - 11.02.2012 -  1 deltaker 

Skagenfondene BGP sjakkturnering 2012 - 07.03.2012 - 11 deltakere 

Kursavslutnings BGP – Bergen   - 31.03.2012  1 deltaker 

Klyve BGP/UGP     - 14.04.2012  1 deltaker 

Smeaheia BGP/UGP vår 2011   - 19.04.2012 - 22 deltakere 

Fagernes Barnas Grand Prix 1   - 28.04.2012 - 1 deltaker 

Fagernes Barnas Grand Prix 2   - 02.05.2012 - 1 deltaker 

Sommersjakkskole BGP 2012 - Oslo  - 29.06.2012 - 2 deltakere 

Stavanger sommersjakk BGP 2012  - 29.06.2012 - 6 deltakere 

Dragulf BGP/UGP september 2012 – Bærum - 29.09.2012 - 1 deltaker 

Høst BGP Stavanger SKU    - 03.10.2012 - 9 deltakere 

Åpent KM i Rogaland for barn og ungdom - 20.10.2012 - 19 deltakere 

Fana jule BGP – Bergen    - 01.12.2012 - 2 deltakere 

Bergen kursavslutnings BGP   - 02.12.2012 - 2 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: 13. plass -  81 poeng -  David Nesse 

  32. plass - 56 poeng -  Erlend Raugstad Kluge 

  59. plass - 38 poeng  - Harris Baljic 

  89. plass - 28 poeng - Julie Larsen 

  93. plass - 27 poeng - Isak Tze Tou YAU 

     

Miniputt: 6. plass - 92 poeng - Mats Nærheim 

  91. plass - 27 poeng - Thomas Sveinsvoll 

  100. plass - 23 poeng - Leo Fredsvik 

 

Kadett: 5. plass - 79 poeng - Amir Keadana (egentlig Stavanger) 

 

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

 

http://bgp.barnesjakk.no/nytt/
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KM for skolelag 2012 i Rogaland 

Jåtten skole, 12. februar 2012 

Smeaheia skolesjakk stilte opp med 1 rene skolelag (Soma skole) og 1 mix lag i 

barneskoleklassen og 1 mix lag i ungdomsskoleklassen.  Lagoppstillingen var slik: 

 Soma 

1. bord Mats Nærheim 

 2. bord Thomas Sveinsvoll 

3. bord Markus Fjelde 

4. bord Aina Ediassen 

 5. bord Christoffer Holmebakken Salte 

 

Laget endte på 9. plass. 

 

 Smeaheia mix 

 1. bord David Nesse 

 2. bord Leo Kjosnes Fredsvik 

 3. bord Emma Gustad Myklebust 

 4. bord Julie Larsen 

 5. bord David Tskhovrebov 

 

Laget endte på 12. plass 

 

 Smeaheia Mix ungdomslag 

 1. bord Amir Keadana 

 2. bord Live Marie Lima 

 3. bord Sofie Beer Wegge 

 

Laget endte på 2. plass
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NM for skolelag 2012 

Smeaheia skolesjakk deltok ikke i NM for skolelag 2012 

 

NM for lokallag 2012 

Smeaheia skolesjakk deltok ikke i NM for lokallag 2012 

 

Norgesmesterskapet i sjakk for barn og ungdom 

Quality Hotel & Resort Kristiansand - 16.-18. november 2012 

Smeaheia skolesjakk hadde 7 deltakere med i Norgesmesterskapet i sjakk for barn og 

ungdom. 

Totalt var det påmeldt 250 deltakere på NM som ble gjennomført på Quality Hotel & 

Resort Kristiansand under flotte forhold. 

 

 Resultater fra NM i sjakk for Ungdom 

 

Gruppe C 13-14 år: 36. plass David Bjerg (2 poeng) 

 

Gruppe E 11 år:  19. plass Henrik Utistog Hausberg (3 poeng) 

 

Gruppe F 10 år:  21. plass Mats Nærheim (4 poeng) 

     49. plass Andreas Stavenes (2 poeng) 

   

Gruppe G -9 år:  13. plass David Nesse (4 poeng)  

     48. plass Hanne Sofie Saltvedt Kvia (2 poeng) 

     50. plass Maren Nærheim (2 poeng) 

 

 

7.3 Andre representasjonsoppgaver 

Årsmøte Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU) 

Styreleder Roar Nærheim representerte Smeaheia skolesjakk på årsmøte i Rogaland 

skolesjakkutvalg 12. februar 2012. 

 

Årsmøte USF 

Styreleder Roar Nærheim og styremedlem/ungdomsrepresentant Amir Keadana 

representerte Smeaheia skolesjakk på årsmøte til USF i Oslo 14. april 2012 
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Ledersamling USF 

Styreleder Roar Nærheim og styremedlem/ungdomsrepresentant Amir Keadana 

representerte Smeaheia skolesjakk på ledersamling til USF i Oslo 15. april 2012 

 

Styreleder Roar Nærheim, styremedlem Eivind Stavenes og styremedlem Oddvar 

Nesse representerte Smeaheia skolesjakk på ledersamling til USF i Kristiansand 17. 

november 2012. 

 

FIDE-Arbiter kurs (internasjonalt dommerkurs) 

Styreleder Roar Nærheim deltok på FIDE-arbiter kurs på Fagernes i perioden 1. mai 

2012 til 5. mai 2012. Kurset ble avsluttet med en 4-timers skriftlig eksamen i tillegg til 

praktisk dømming under Det åpne NM gruppe A.  Resultatet ble bestått (91 av 100 

poeng). Roar Nærheim ble på bakgrunn av dette tatt ut til å dømme under sjakk-

olympiaden i Istanbul i perioden 27. august 2012 – 10. september 2012. 

 

 

 
 

  Deltakere på dommerseminaret på Fagernes 1. mai – 5. mai 2012. Roar Nærheim 
  er nr. 4 fra høyre. Instruktører på dommerkurset var IA Ignatius Leong som også er 
  det internasjonale sjakkforbundets (FIDEs) Generalsekretær og IA Almog Burstein 
  fra Israel 
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Plan for 2013 
 

Våren 2013: 

 

Smeaheia skolesjakk: 

 Torsdagssamlinger (oppstart 3. januar 2013) 

 Årsmøte Smeaheia skolesjakk (torsdag 31. januar 2013) 

 Planlagt treningshelg i mars måned 

 Planlagt BGP i mars måned 

 

Andre turneringer / aktiviteter: 

 NM i sjakk for jenter, Askøy, 1.-3. februar 2013 

 NM for ungdomslag i Oslo, 1.-3. mars 2013 

 Landslagssamling NTG i Bærum, ikke tidfestet 

 NM for skolelag i Stavanger, 19.-21. april 2013 

 Andre BGP-turneringer 

 Sjakkleir under Landsturneringen (NM), Lillehammer, 29. juni – 6. juli 2013  

 

Høsten 2013: 

 

Smeaheia skolesjakk 

 Torsdagssamlinger 

 KM i sjakk for barn / ungdom lørdag 19. oktober 2013 

 Juleavslutning med lynsjakkturnering torsdag 5. desember 2013 

 

Andre turneringer / aktiviteter: 

 Andre BGP-turneringer 

 NM i sjakk for barn / ungdom på Hamar 22.-24. november 2013 

 Landslagssamling NTG i Bærum 
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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: 

 

Alle styremedlemmer må meldes inn og betale medlemskontingent kr. 100,- til Smeaheia 

skolesjakk. 

 

Jfr. vedtak i USF med hjemmel i Stafferegistreringsforskriftens § 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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 Fra venstre David Nesse 2. plass mikroputt KM 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra venstre David Nesse 2. plass mikroputt KM 2012 Fra høyre Mats Nærheim  3. plass miniputt  KM 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra premieutdelingen Smeaheia BGP vår 2012  Deltakere på Landslagssamlingen våren 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Stormester  Simen Agdestein og Aleksander Leraand 

       fra Kristiansand sjakklubb under klokkesimultanen 

       lørdag 3. mars 2012 

 

 

Foredrag ved stormester Simen Agdestein 

Motivasjonssamling lørdag 3. mars 2012 


