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Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2012 

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

• Trond Gabrielsen (kasserer; Oslo Vest SK) 

Det er avholdt et fysisk styremøte og tre over epost siden forrige kretssting. Definitivt i knappeste laget for å 

bygge et kollegialt samarbeid, og trolig hva som er forsvarlige med tanke på saksbelastning i en demokratisk 

prosess. Styret tjener på gjensyn med samme søknader, og vet langt på vei hva mottaker representerer, men 

styret evner dårligere å justere for innsigelser. Enkelte saker har blitt diskutert og behandlet over epost, og 

mindretallet har høflig akseptert vedtak.   

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. 

Nordstrand SK arrangerte årets Oslomesterskap inkorporert i deres Grand Prix turnering på Lambertseter Gård 

med ordinær betenkningstid i april. Kretsmesterskap i lyn- og hurtigsjakk høsten fikk ingen søkere. 

Arrangementet ble utlyst før sommerferien, i god tid før forbundets anbefalte dato for arrangementet. Følgelig 

valgte styret å bevilge til andre arrangementer i kretsen, og det ble også i år rom for å gi startstøtte for deltakelse 

i Europacupen.  Årets mottakere var som vanlig OSS, og for første gang var andre klubb fra kretsen SOSS. 

Oslomester for andre gang i Gruppe A ble andreplass Aryan Tari (12 år) fra Asker SK. Han har i løpet av året 

skiftet til Kristiansund SK og ble Norgesmester for dem i Junior A. Trond Støre gjorde comeback, fikk flere 

poeng, men har ikke rukket å knytte seg til en klubb i kretsen og er direkte medlem i NSF.  

Oslomester i Gruppe B gikk også til andreplass Karim Ali fra Fribonden SK, etter at Jøran Sten Pettersen fra 

Porsgrunn endte halvpoenget foran.  

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

spilleren har i likhet med Aryan Tari hatt et fantastisk år i en lang rekke turneringer.  

Aktiviteter 

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

Bjarke Sahl skal ha lovet til sammen 10 år. Deltakere følger ryktebørsen og et begrenset antall plasser er fylt 

allerede året i forveien.  Kretsen støtter turneringen og skulle ønske lokalene var større.  
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Oslo Chess International gikk av stabelen for andre gang i oktober 2012, og til tross for større underskudd har 

primusmotor Hans Olav Lahlum, med støtte fra bergenser Eirik T. Gullaksen og andre venner, lovet en ny 

stormesterturnering på samme tid i 2013. Spillested gjør det mulig for turneringen å vokse gitt de økonomiske 

forutsetningene blir bedre. Kretsen støttet turneringen.   

GM Rainer Buhmann (2578) fra Tyskland og GM Eduardas Rozentalis (2570) Litauen delte seier i Oslo Chess 

International 2012, mens svenske GM Emanuel Berg (2587) vant i sjakkselskapet der han også nyter et B-

medlemskap. Flere talentfulle ungdommer gjør det fortsatt bra på hjemmebane og internasjonalt.  I så stor grad 

de blir lokket til andre klubber for å spille der. GM Magnus Carlsen er medlem i Stavanger, og mer 

oppsiktsvekkende er nok Aryan Tari som ble rekruttert til Kristiansund SK i 2012.  

Landsturneringen i Sandefjord ga 5 klassevinnere fra kretsen (ikke medregnet Tari) med rett til å kalle seg 

Norgesmester. Mange av kretsens spillere kunne vise til gode resultater, og det var også flere andreplasser.  

Verdens ELO-ener GM Magnus Carlsen får mye oppmerksomhet. Når han møter til de godt besøkte 

tirsdagsturneringene i Oslo Schachselskap blir det skrevet om på deres nettsider. Han har nådd og passert den 

historiske ratingtoppen til Garry Kasparov, og dette ble grundig dekket i norsk media.  

Grunn til bekymring er nyheten Sjakkhuset er til salgs. Hvordan den profesjonelle driften for å formidle og lære 

bort sjakk utvikler seg på Sagene er av interesse. Kretsen burde følge de mindre klubbene som står svakt. Oslo 

Vest SK opphørte 2012 og Stovner SK holdes i gang av en eldre Kristian Kristiansen.  

Regnskap og medlemmer 

Overskuddet på kr 1.319,11 var høyere enn det budsjetterte underskuddet fordi det var noe økning i 

medlemskontingent, samt det ble ikke bevilget støtte til kretsmesterskap i lynsjakk. Styret foreslår å budsjettere 

med et mindre underskudd fram mot Tromsø 2014 forutsatt det aktivitetene virker fornuftig. 

Nettsider 

Publisering av oppdaterte styrereferater og vedtak skjer fortløpende på nettsidene.  Tekniske utfordringer er å 

demme opp for spam i Wordpress. 

Kontakt med andre 

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

 

Oslo, 06.03.2013 

For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets  

 

Sylvia Johnsen (leder) 


