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Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2010 
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har fra 09.03.2010 til i dag bestått av: 

• Sylvia Johnsen (leder; OSS) 

• Ellisiv Reppen (sekretær; OSS) 

• Trond Gabrielsen (kasserer; Oslo Vest SK) 

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

• Helge Fjellstad (nettforvalter; SK 1911) 

Det er avholdt et fysisk styremøte og to over epost siden forrige årsmøte. I tillegg har enkelte saker 

blitt diskutert og behandlet over epost mellom styremedlemmer og leder.  

Kontakt med klubbene 
OOS følger opp strategien om å støtte klubbene i deres arrangementer. Styret ønsker å støtte 

økonomisk de klubber som påtar seg kretsmesterskap og annet til sjakkens fremme i Oslo og 

områdene rundt. 

Oslo Schakselskap arrangerte årets Oslomesterskap med ordinær betenkningstid i mai, mens lyn- og 

hurtigsjakkturnering høsten var uten søkere og ble avlyst. Oslomester i Gruppe A ble sensasjonelt og 

historisk vunnet av 10 år gamle Aryan Tari fra Asker SK. Han ble fulgt av to 11-åringer, Lars Oskar 

Hauge og Armin Gholami. Sistnevnte endte bare på fjerdeplass etter at Kaloyan Kostadinov fra 

Stjernen SK presset seg fram i siste runde. Kretsens ungdomskull gjør det spesielt godt i øyeblikket og 

fortsetter sin eventyrlige utvikling. Tari gikk ubeseiret gjennom VM for de under 12 år og kom på en fin 

femteplass.  

Oslomester i Gruppe B ble Steinar Beddari fra SK 1911 med en andreplass etter en annen lovende 

ungdom, Johan-Sebastian Christiansen fra Caissa SK.  

Styret støttet som mange ganger før startkontingent til Oslo Schackselskap (OSS) og Asker SK for 

deltakelse i den dyre og prestigetunge Europa-cupen i Plovdiv Bulgaria. Norge hadde tre lag i 

turneringen fordi OSS satset og for første gang i historien stilte med lag i kvinneklassen.  Styret 

bevilget arrangørstøtte til Svein Johannessens Minneturnering 2010, og på tampen av året støttet 

kretsen et bokprosjekt i SK 1911 i forbindelse med deres 100-årsjubileum.  

Aktiviteter 
Forholdene for sjakk i Oslo er fortsatt gode, spesielt fordi talentfulle ungdomskull boltrer seg på brettet 

over hele verden og Sjakkhuset driver godt. Byen har dog ikke vært spesielt i fokus sjakklig i 2010. 

Styret håper dette vil endre seg neste år med Norgesmesterskapet i Njårdhallen.  

Verdens ELO-ener GM Magnus Carlsen er modell for G STAR og får fortsatt mye 

medieoppmerksomhet. Han har imidlertid flyttet sjakklig ut av kretsen og vil spille for Stavanger i 

seriesjakken. Norge lyktes med sin søknad og sikret sjakkolympiaden til Tromsø i 2014. Gratulerer! 
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Kasserer fikk i løpet av året erfare stress og ubehag da en kriminell klarte å ta ut nær halvparten av 

kretsens likvide midler. Banken erstattet tapet. Kretsen har ny konto. 

Nettsider 
Publisering av oppdaterte styrereferater og vedtak skjer fortløpende på nettsidene.  

Kontakt med andre 
Nettsidene våre er fortsatt et knutepunkt og et par henvendelser i året fra journalister og foreldre 

handler hovedsakelig om å videreformidle kontakt til klubber og kjente sjakkspillere. 

 

Oslo, 14.02.2010 

For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets 

 

Sylvia Johnsen 

leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


