Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2011
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har fra 01.03.2011 til i dag bestått av (leder og i alfabetisk rekkefølge):
•

Sylvia Johnsen (leder; OSS)

•

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

•

Magnus Danielsen (styremedlem, Vålerenga SK)

•

Helge Fjellstad (nettforvalter; SK 1911)

•

Trond Gabrielsen (kasserer; Oslo Vest SK)

•

Ellisiv Reppen (sekretær; OSS)

Det er avholdt to fysiske styremøter og ett over epost siden forrige kretssting. Muligens i knappeste laget for å
bygge et kollegialt samarbeid, men trolig innenfor det forsvarlige med tanke på saksbelastning. Enkelte saker har
blitt diskutert og behandlet over epost.

Kontakt med klubbene
OOS følger opp ønsket om å støtte klubbene i deres arrangementer. Styret støtter økonomisk de klubber som
påtar seg kretsmesterskap og gjør annet til sjakkens fremme i Oslo og omegn.
Oslo Schakselskap arrangerte årets Oslomesterskap med ordinær betenkningstid i mai, mens lyn- og
hurtigsjakkturneringen høsten var uten søkere etter at arrangementet ble utlyst for kort tid før forbundets
anbefalte helg. Følgelig gikk store deler av årets bevilgninger til andre arrangementer i kretsen, og det ble også i
år rom for å gi startstøtte til OSS og Asker SK for deltakelse i Europacupen.
Oslomester i Gruppe A ble vunnet av fra FM Daniel Kovachev fra vertsklubben OSS, og for andre år på rad i
Gruppe B seiret Steinar Beddari fra SK 1911.
Ratingfavoritt Kovachev ble fulgt til døren av OSS-spiller og sjakkpappa Svetoslav Mihajlov. Han endte på
andreplass på kvalitetspoeng og delte pengepremien. Tidligere Oslomester Gudmund Stenersen sikret SOSS
tredjeplass.
OSS fikk en hyggelig overraskelse på andreplass i Gruppe B da deres medlem Inge Harkestad gjorde en god
turnering, han kastet seg foran mesterskapets sensasjon og kretsens kommende stjerne, 11 år gamle Eivind X.
Djuurhus fra Nordstrand SK.

Aktiviteter
Verdt å nevne er vår første åpne stormesterturnering på mange år, Oslo Chess International 2011 i oktober.
Arrangementet gikk av stabelen takket være internasjonal dommer Hans Olav Lahlum, som fikk hjelp fra ASKO
SK. Kretsen bevilget støtte, uten at det avverget et underskudd. Sjakklig var turneringen en suksess. GM
Matthew Sadler (2625) kom rett fra seier i Barcelona Sans og fortsatte seiersrekken. FM Frode Elsness tok et
GM-napp på fjerdeplass, med samme poengsum som nummer tre, GM Jon Ludvig Hammer.
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Den dyre og prestisjetunge Europa-cupen foregikk i Ragda Slatina i Slovenia. Norge stilte tre lag fra kretsen
siden OSS også i år stilte lag i kvinneklassen. Klubbenes satsing fortjener hederlig omtale.
Det er stiftet ny sjakklubb, Sørumsand SK, og styret gjenspeiler flere kjente fra barne- og ungdomssjakkmiljøet i
Sørum. Styret gleder seg over tiltaket og har forhåpninger rundt dette.
Årets største sjakkbegivenhet i kretsen var Landsturneringen juli, arrangert av 100-års jubilant SK 1911. Flere i
styret spilte, mens nettforvalter Helge Fjellstad gjorde en innsats med mange andre frivillige. Kretsen hadde
ingen rolle, men takker klubben for enda en gang å ha gitt oslosjakken hjemmebane når fem spillere fra kretsen
gikk til topps i sine respektive klasser.
Forholdene for sjakk i Oslo er gode, de unge talentfulle ungdomskullene viser gode takter over hele verden, og
årets lag fra Asker SK i Europacupen inkluderte Aryan Tari, kretsens kanskje mest talentfulle 12-åring. Asker
SK gledet seg dessuten over at GM Berge Østenstad seiret mot IM Frode Elsness fra Moss SK, og ble årets
Norgesmester 2011 i Eliteklassen. Dette var GM Østenstads åttende kongepokal og han er historisk alene om
det.
En annen stor prestasjon var det da GM Jon Ludvig Hammer fra OSS gikk til topps og ble Nordisk Mester 2011.
Han er første norsking med tittelen på 19 år. Den unge mannen herjer fritt og har ikke tapt et hurtigsjakkparti i
OSS sine lokaler siden april 2006.
Verdens ELO-ener GM Magnus Carlsen får mye medieoppmerksomhet. Han nærmer seg historiske ratinghøyder
og viser seg fra tid til annen i hjembyen. Under Landsturneringen stilte han på lynsjakklag i Njårdhallen, og i
forbindelse med et portrettintervju for tv-programmet 60 Minutes utfordret han ti av klubbmedlemmene i OSS til
blindesimultan.

Regnskap og medlemmer
Kretsen hadde 790 registrerte medlemmer i 2011, stabilt det samme som foregående år, men en ny klubb.
Underskuddet på kr 833 var lavere enn budsjettert, og styret foreslår tilsvarende forbruk fram mot Tromsø 2014
forutsatt det er aktiviteter som virker fornuftig.

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

Kontakt med andre
Nettsidene våre er fortsatt et knutepunkt. De samler kretsens viktigste beslutninger, og aktiviteter.

Oslo, 13.02.2012
For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets

Sylvia Johnsen (leder)
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