Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2008
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har fra 26.03.08 til i dag bestått av:
•

Sylvia Johnsen (leder; OSS)

•

Ellisiv Reppen (nestleder/sekretær; Nordstrand SK)

•

Finn A. Wister (kasserer; Kirkegata SK)

•

Lars Even Andersen (turneringssjef; Black Knights & White Widows)

•

Helge Fjellstad (materialforvalter; SK 1911)

Det er avholdt tre styremøter siden forrige årsmøte og enkelte saker er i tillegg blitt behandlet på epost
mellom styremedlemmer og leder.

Kontakt med klubbene
I perioden har OOS fulgt strategien om å la klubber legge grunnlaget for sjakklige aktiviteter i kretsen. I
den grad kretsens styre har deltatt som arrangør er det som medlemmer i arrangørklubb. Styret
ønsker fortsatt å stimulere den aktive sjakkutfoldelsen til de mange klubbene i kretsen, og primært
støtte økonomisk de klubber som påtar seg kretsmesterskap og andre aktiviteter til sjakkens fremme i
Oslo og områdene rundt.
Man lyktes heller ikke dette året i å få arrangert Oslomesterskapet i lyn- og hurtigsjakk. Dette til tross
for at styret aktivt utlyste arrangementet og var rede til å støtte en eventuell arrangør økonomisk.
Oslo Vest arrangerte imidlertid en lyn- og hurtigsjakkturnering i mai og kretsen ga økonomisk støtte
såvel som utlån av vårt lenge savnede sjakkmateriell. Dette var den første turneringen i regi av Oslo
Vest. Gratulerer Oslo Vest!
Styret støttet også i år de to lagene fra kretsen som deltok i den dyre og prestigetunge Europa-cup for
lag. Framfor å støtte enkeltspillere, valgte kretsen å dekke startavgiften for klubbene. SK 1911 og Oslo
Schakselskap (OSS) var årets deltakere.
Et nytt og spennende konsept i regi av Torbjørn R. Hansen, Torstein Bae og Silje Bjerke, ’Sjakkhuset’,
har dessuten fått et betydelig tilskudd på NOK 10.000. Initiativtakerne ønsker gjennom Sjakkhuset å
drive kommersiell virksomhet, og styret vil følge arbeidet videre med tanke på å oppnå gjensidig glede
og nytte for alle. Sjakkhuset vil bli invitert til å søke om arrangementer på linje med kretsens klubber.

Aktiviteter
Kretsen nyter fortsatt godt av at forholdene for sjakk er ganske gode i Oslo. Flere klubber arrangerer
hyppig turneringer, Stjernen SK har ukentlig lynsjakk på lørdager og hurtigsjakk på torsdager. OSS har
også i år arrangert åpne superlyn-turneringer. Videre har det blitt arrangert kretsdommerkurs i regi av
forbundet.
Våren 2008, 4.-6. april arrangerte OSS Oslomesterskapet som ble vunnet av Vanja Cengija, klubbens
ferskeste medlem. Andrei Olsen (Akademisk) vant klasse B og Gregor Taube (SK 1911) klasse C.
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Kretsen har i perioden gjenfunnet sitt etterlengtede sjakkutstyr og erkjenner at år på vidvanke påvirker
kvaliteten, spesielt på de fleste av Tårn-urene som må åpnes og oljes før de blir brukbare. Utstyret har
i perioden to ganger vært lånt ut og dessuten i noen grad blitt brukt av sjakklubben Black Knights &
White Widows. Styret planlegger å distribuere utstyret slik at det ikke lenger tilhører kretsen, men
kommer en videre gruppe til gode.

Nettsider
Materialforvalter Helge Fjellstad har tatt over ansvaret for nettsidene og igangsatt en etterlengtet
oppgradering av dem. Resultatet er svært tilfredsstillende.

Kontakt med Forbundet
Styret har i mindre grad fulgt opp sene utbetalinger av medlemskontingent fra Norges Sjakkforbund og
vil trolig følge opp dette bedre i kommende perioder. Forbundet har flyttet i løpet av året og det kan
være en årsak til at de i år var usannsynlig sene da de betalte i desember.

Oslo, 03.02.2009
For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets

Sylvia Johnsen
leder
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