Anders Hauges
minneturnering 2019

Bragernes menighetssenter,
Drammen lørdag 15. juni

Æresmedlem Anders Hauge var sentral i klubben og
drammenssjakken gjennom mange år, med stort
engasjement innen barne- og ungdomssjakken i
distriktet på 1970- og 1980-tallet. Syv år etter hans
bortgang i juni 2012, 93 år gammel, er det klart for
minneturnering her i Bragernes menighetssenter i dag.
Hans populære barne- og ungdomssjakkmønstring,
”Kjøsterudturneringen”, i «Røde Rommet» på
Kjøsterud skole samlet i flere år distriktets
fremadstormende unge spillere.

Hauges flotte utklippsbøker er en samling verdifull sjakkhistorie fra
klubbens og distriktets sjakkmiljø, verdt et syn for den
historieinteresserte sjakkentusiast!
Hauge ble utnevnt til æresmedlem i klubben i 1989, og ble tildelt
Ungdommens Sjakkforbunds hederstegn i gull i 1979. I tillegg ble
han utnevnt til æresmedlem i Buskerud Sjakkrets Ungdom i 1999 for
sitt ungdomsarbeid i fylket.
Anders Hauge spilte aktiv turneringssjakk i klubben til midt på
1980-tallet. Nå hedres han med en minneturnering, som fortjener
stor og god oppslutning.

Anders Hauge kom opprinnelig fra Nærbø på Jæren, hvor han tidlig i
tenårene fikk innføring i sjakkspillets mysterier. Mangelen på en
lokal sjakklubb førte imidlertid til at det ikke ble noen aktiv spilling
før på befalsskolen i Kristiansand. Som lærer på Bryne tok Hauge
initiativet til stiftelsen av Bryne Sjakklubb i 1949, og ble klubbens
formann.
Sammen med kona Oda flyttet Hauge til Drammen i 1954, og fant
raskt veien til Drammens Schakklub. Skolemannen og
systematikeren, med sitt milde, behagelige og lune vesen gjorde ham
til et velsett medlem i klubben, og hans engasjement og initiativ
førte ham inn i klubbens ledelse, som kasserer, formann og sekretær
i 24 år.
Barne- og ungdomssjakk lå hans hjerte nær, og gjennom mange år
var han drivkraften i arbeidet med sjakkundervisning og
arrangement av turneringer blant barn og unge.

Minneturneringen spilles over 6 runder med 20 minutters
betenkningstid i tre grupper. 1. runde klokken 11.00! Tre
pengepremier i hver gruppe, totalt 8500 kroner, 1/3premiering i NGP-klassene.
Hjemmeside: http://www.drammensjakk.no/
Folder utarbeidet av: Sjakkformidleren Ragnar Edvardsen, e-post
ragedvar@online.no, tlf. 99619019.

