
NSKU – Nordstrand sjakklubbs ungdom

Årsberetning 2019

Hovedpunkter
Aktiviteten i 2019 har vært større og bredere enn vanlig. Mange spillere, også
nye,  oppnår  gode resultater  i  ulike turneringer.  Her er et  lite  utvalg av årets
høydepunkter.

● NSKU  opprettet  en  egen,  lukket  gruppe  for  foreldre  og  spillere.
https://www.facebook.com/groups/619025958593021/

● NSKU tok 1. og 2. plass i Trygve Waage Cup. Timian, Livia og Amelia ble
bestebordspillere med 6/6 poeng

● NSKU vant pokalkampen mot NSK for 4. år på rad
● Thyra ble Norgesmester for Jenter i klasse Junior. Amelia ble nr 3 i klasse

Lilleputt.
● Andreas GT og Isak deltok i Nordisk.
● Thyra kom på 2. plass i  Nordisk mesterskap for jenter, Amelia kom på 3.

plass.
● NSKU tok 3. plass med sitt ene lag i barneklassen i NM for Ungdomslag på

Konnerud.
● NSKU hadde 3 lag i NM for skolelag på Konnerud
● Isak  vant  klasse  Junior  under  Landsturneringen.  Daniel  tok  5.  plass  i

samme klasse.  Cornelius, Thyra og  Amelia tok  4. plasser i hhv. klasse 1,
Kadett og Lilleputt. Andreas T tok 10. plass i Kadett, mens Viktor og Timian
tok hhv. 8. og 9. plass i Lilleputt

● NSKU hadde Isak, Daniel, Thyra, Livia og Amelia som deltagere i EM. Thyra,
Isak og Livia ble beste norske i sine klasser.

● Thyra deltok i VM og ble beste norske i sin klasse
● Livia,  Timian  og  Yngve  ble  Oslomestere.  Totalt  10 pallplasseringer  for

NSKU.
● Amelia  fikk  2.  plass  i  Lilleputt  i  Oslomesterskap  for  jenter.  Julie  tok  3.

plassen i Kadett
● Under NM kom Amelia på 2. plass i gruppe D, mens Victor og  Isak kom på

3. plass i hhv gruppe B og G. NSKU hadde 24 deltagere i Skien.
● Klubbmesterskapet  hadde  59 deltakere.  Klubbmesterene  ble  Brynjar,

Timian, Yngve og Noah
● Vi  henviser  til  BGP-sidene  og  vår  Facebook  gruppe   for  oversikt  over

innsatsen der.
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