
Årsberetning Konnerud Tempo sjakklubb 2021 

Styret har i perioden bestått av: 

Formann: Roger Løvaas 

Økonomiansvarlig: Per Arne Sveia 

Sekretær/webansvarlig: Håvard Aure 

Styremedlemmer: Thorgrim Selmer, Andre Tsolis Hellenes, Anders Nilsson Aure og Jon Fredrik Rørvik 

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden. På grunn av Covid-19 pandemien har disse møtene 

vært avholdt på Skype, noe som har fungert bra. Et møte ble arrangert fysisk. 

Aktivitet: 

2021 fortsatte som et spesielt år, gjennom to perioder med nedstenging på grunn av Covid-19. Hele 

vårsesongen forsvant på grunn av Covid restriksjoner, men mesteparten av høsten lot seg 

gjennomføre som normalt. 

 

Anders Nilsson Aure rakk også å gjennomføre et kurs for de som ønsket, av klubbens medlemmer, og 

noen spillere fra Modum, Drammen og Sande. 

Klubbturneringene: 

Klubbmesterskapet 2021 ble flyttet fra vår, til høst, på grunn av Covid nedstengingen av samfunnet 

gjennom våren. 

Resultatene fra turneringen viste at GM Aryan Tari (Offerspill) vant turneringen med 9/9 foran Jon F 

Rørvik og Christian Heen Carlsen (Drammens) begge 7/9. 

Dermed ble Jon F Rørvik klubbmester, foran Andre Tsolis Hellenes og Vidar Taksrud.  

Klubbmesterskapet i hurtigsjakk over 7 runder og 2 kvelder, samlet 17 deltagere, og ble vunnet av 

Jon F Rørvik med 6/7, foran Terje Sandviken Næss 5,5/7 og Svein Erik Lurdalen (Kongsberg) 5/7  

På grunn av nedstenging ble det ikke arrangert noe klubbmesterskap i lynsjakk. 

Andre turneringer: 

På grunn av Covid situasjonen arrangerte klubben kun en turnering utenom klubbturneringene 

gjennom året. Det var NM i hurtigsjakk for seniorer. 

Turneringen ble arrangert på Scandic ambassadeur i Drammen, og var delt i to klasser. Over 50 med 

30 deltagere, og over 65 med 26 deltagere. 

Klassen over 50 ble vunnet av vår egen Jon F Rørvik med 7,5/9, foran Trond Støre (NSF) 7/9 og FM 

Richard Bjerke (OSS) 7/9. I denne klassen ble Konnerud Tempos Steinar Vedeld nr 23 med 3,5/9 

Klassen 65+ ble vunnet av Einar Hamre (Drammens) 7/9 foran Ole Smeby (Kongsvinger) 7/9. På 3. 

plass fulgte Ragnar Edvardsen (Drammens) 6,5/9 

Vidar Taksrud (Konnerud Tempo) tok fjerdeplassen med 6/9  

Seriesjakken: 

Seriesjakken 2020 - 2021 ble dessverre avlyst på grunn av den nasjonale nedstengingen ifbm. 

Smittesituasjonen rundt Covid-19, men sesongen 2021 – 2022 er i gang med en gjenstående helg. 

Konnerud 2 leder sin avdeling i 4. divisjon, mens Konnerud 1 ligger trygt midt på tabellen i sin 2. 

divisjonsavdeling. 



Jubileumsfest: 

Lørdag 6 november ble det arrangert jubileumsfest, i anledning Konnerud sjakklubbs 60 års jubileum. 

Dette var en godt besøkt fest med både gamle og nye medlemmer til stede. Bevertningen var av høy 

kvalitet, organisert av Jon F Rørvik. 

Æresmedlem 

På årsmøtet i 2021 ble Vidar Taksrud utnevnt til æresmedlem av Konnerud Tempo sjakklubb. En 

velfortjent utmerkelse etter en mannsalders utrettelig jobb i sjakklubben Tempo, og for 

Buskerudsjakken generelt.  

 


