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Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2012 

Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har fra 28.02.2012 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 (sekretær, nettforvalter; SK 1911) 

• Trond Gabrielsen (kasserer; Oslo Vest SK) 

Det er avholdt ett fysisk styremøte og tre over epost siden forrige kretsting. Dette er i knappeste laget for å sikre 

et kollegialt samarbeid, men synes i praksis forsvarlig for å ivareta nødvendig demokratisk saksbehandling. 

Ulike saker har blitt diskutert og behandlet over epost, med påfølgende vedtak. I de tilfeller hvor dissens har 

forekommet, har mindretallet høflig akseptert flertallets beslutninger og lojalt stilt seg bak disse. 

Kontakt med klubbene 

OOS følger opp sin visjon og sitt mandat om å støtte klubbene i deres arrangementer. Konkret ytes økonomisk 

støtte til de klubber som påtar seg å arrangere kretsmesterskap og øvrige tiltak til sjakkens fremme i Oslo og 

omegn. Styret følger så fremt det er nødvendig prioriteringer utbrodert i egne kriterier for aktivitetsstøtte. 

Oslomesterskap 

Nordstrand SK arrangerte i april sin årlige Grand Prix-turnering på Lambertseter Gård, og turneringen ble tildelt 

status som årets Oslomesterskap med ordinær betenkningstid. 

Trond Støre vant turneringens gruppe A, men har ikke knyttet seg til en klubb i kretsen og er direkte medlem i 

NSF. Oslomester ble derfor, for andre gang, andrepremievinnner Aryan Tari (12 år) fra Asker SK. Han har 

forøvrig skiftet klubb i løpet av året og ble juniornorgesmester for Kristiansund i Landsturneringen. 

Oslomester i gruppe B ble Karim Ali fra Fribonden SK, også han andrepremievinner etter at Jøran Sten Pettersen 

fra Porsgrunn endte halvpoenget foran. 

Oslomester i gruppe C for de yngste ble Andreas G. Tryggestad fra arrangørklubben Nordstrand SK. Den unge 

spilleren har i likhet med Aryan Tari hatt en rekke gode turneringsresultater dette året. 

Kretsmesterskap i lyn- og hurtigsjakk ble utlyst før sommerferien, i god tid før forbundets anbefalte dato for 

arrangementet, men fikk ingen søkere og ble følgelig ikke arrangert. 

Øvrige aktiviteter 

Oslo Schackselskap (OSS) arrangerte for femte gang Svein Johannessens Minneturnering, og primus motor 

Bjarke Sahl har en uttrykt visjon om å gjennomføre arrangementet i minst fem år til. Turneringen er svært 

populær og det begrensede antallet deltakerplasser (64) er fylt opp lang tid i forkant.  Kretsen støttet turneringen. 
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Oslo Chess International gikk av stabelen for andre gang i oktober 2012, og til tross for et gjentakende 

økonomisk underskudd har primus motor Hans Olav Lahlum lovet en ny stormesterturnering på samme tid i 

2013. Store og utvidbare spillelokaler gjør det mulig for turneringen å vokse gitt at de økonomiske 

forutsetningene blir bedre. Kretsen støttet også denne turneringen. 

Deltaker- og resultatlistene vitner om at åpne turneringer i Oslo er internasjonalt attraktive. GM Rainer Buhmann 

(2578) fra Tyskland og GM Eduardas Rozentalis (2570) fra Litauen delte seier i Oslo Chess International, mens 

svenske GM Emanuel Berg (2587), bimedlem i OSS, vant Svein Johannessen-turneringen. 

Flere av kretsens talentfulle ungdommer har også i 2012 gjort sterke resultater på hjemmebane såvel som 

internasjonalt. Kretsen noterer at disse tidvis blir lokket til andre klubber. GM Magnus Carlsen er medlem i 

Stavanger, og Aryan Tari ble som nevnt rekruttert til Kristiansund SK i 2012. 

Landsturneringen i Sandefjord ga 5 klassevinnere fra kretsen (Tari ikke medregnet). IM Frode Urkedal fra SK 

1911 vant Eliteklassen etter stikkamp, og ble følgelig Norgesmester. Mange av kretsens spillere kunne vise til 

gode resultater, deriblant flere andreplasser. 

Verdens ELO-ener GM Magnus Carlsen får mye oppmerksomhet. Han nådde og passerte i løpet av 2012 den 

historiske ratingtoppen til Garry Kasparov, og dette ble grundig dekket i norsk media. Fra tid til annen har 

Magnus gjennom 2012 deltatt på de forøvrig godt besøkte tirsdagslynturneringene i Oslo Schakselskap. 

Kretsen fant også i år rom for å gi startstøtte for deltakelse i Europacupen. Årets deltakere var OSS og 

debutantene SOSS. 

Sjakkhuset har i flere år vært en positiv kilde til stimulans av sjakklig aktivitet i kretsen, men er nå til salgs. 

Kretsen håper husets verdifulle drift med formidling og undervisning vil kunne opprettholdes med nye eiere, og 

ønsker konseptet lykke til. 

Oslo Vest, Rokaden og Sørum sjakklubber er nedlagt i løpet av året. Styret har forøvrig merket seg det relative 

fraværet av klubber i byens tettest befolkede område, Groruddalen. Stimulering av bredde, inklusive støtte til 

mindre klubber og underrepresenterte geografiske områder, er en prioritert oppgave for kretsen, og vi inviterer 

søknader om midler for tiltak som kan bidra til dette. 

Medlemmer og økonomi 

OOS hadde gjennom sine klubber 751 medlemmer i 2012, fordelt på 589 voksne, 31 juniorer, og 129 

kadetter/lilleputter. Medlemskontingenter fra disse, i form av 10% av forbundskontingenten, danner grunnlaget 

for kretsens inntekter. Disse inntektene utgjorde kr 28 099 i 2012. 

Et moderat budsjettmessig underskudd ble til et regnskapsmessig overskudd stort kr 1.319. Årsakene til dette var 

noe økning i medlemskontingent (til tross for en 5% nedgang i antallet medlemmer), samt at kretsmesterskapet i 

lynsjakk ikke ble arrangert og følgelig ikke krevde økonomisk støtte. 

Egenkapital per 31.12.2012 er på 65 500. For detaljer vises det til vedlagte regnskap og balanseoppstilling. 

Styret foreslår å budsjettere med mindre underskudd i 2013 og 2014, forutsatt at støtteverdige aktiviteter 

fortsetter å finne sted. I et lengre perspektiv ser man frem mot jubileumsåret 2025 hvor det er ønskelig å la 

kretsen avholde egeninitierte jubileumsaktiviteter. 
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Nettsider 

Nettsidene våre, http://www.oslosjakk.no/, er fortsatt et knutepunkt for informasjon og formidling. De 

dokumenterer kretsens viktigste beslutninger, informerer om aktiviteter, og lyser ut kretsstøtte til slike. 

Publisering av styrereferater og vedtak skjer fortløpende på nettsidene. 

Det er en teknisk utfordring å demme opp for spam i kretsens webpubliseringsverktøy Wordpress. 

 

Oslo, 06.03.2013 

For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets 

 

Sylvia Johnsen (leder) 


