Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2014
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har fra 21.01.2014 bestått av (leder og i alfabetisk rekkefølge):


Sylvia Johnsen (leder; OSS)



Turneringssjef: Lars Even Andersen, Black Knights & White Widows (gjenvalgt)



Styremedlem: Magnus Danielsen, Vålerenga SK (gjenvalgt)



Sekretær/ Nettforvalter: Helge Fjellestad, SK av 1911 (gjenvalgt)



Kasserer: Torstein Furnes, Follo SF (gjenvalgt)

Styret har siden forrige kretsting ikke avholdt fysiske styremøter. Ulike saker har blitt diskutert og behandlet
over epost med påfølgende vedtak.

Sjakkarrangement på Operataket!
Kretsen arrangerte i juni 2014 et eget arrangement på Operataket der kretsens klubber kunne utfordre hverandre
og spille vennskapskamper. I særdeleshet fremheves her en dobbeltrunde-match mellom Oslo Schakselskap og
Nordstrand, begge utpregede breddeklubber, og matchen ble spilt over hele 21 bord, med seier 26.5-15.5 til OSS.
I strålende vær stilte sju lag på operataket, hvorav ett samlelag for en del spillere fra mindre klubber som ikke
hadde stilt egne lag.
Arrangementet var en gave til 100-åringen Norges Sjakkforbund og del av sjakkstafetten til Tromsø 2014.
Arrangementet ble særs vellykket, og Nordstrand SK har bedt om at det gjentas—helst i forbindelse med at
denne arrangerer Landsturneringen 2015.

Oslomesterskap
Kretsen har ikke lykkes med å arrangere kretsmesterskapene i 2014. Vedrørende hovedturneringen terminfestet i
vårhalvåret, så meldte OSS mild interesse, men uten øvrige søkere valgte styreleder å forsøke å arrangere selv
gjennom Stovner SK. Som følge av problemer med lokalet og tidspress ble arrangementet imidlertid avlyst før
det ble annonsert.
Kretsmesterskap i lyn- og hurtigsjakk ble tilsvarende ikke arrangert i høstsesongen.
Styret finner det beklagelig at det ikke lot seg gjøre å avholde disse prioriterte arrangementer dette året. På den
annen side er det påfallende at ingen heller har etterlyst turneringene.

Øvrige aktiviteter
OOS ser det som en viktig oppgave å støtte klubbene i deres arrangementer og aktiviteter.
Oslo Schackselskap (OSS) arrangerte igjen Svein Johannessens Minneturnering, og kretsen støttet turneringen.
Arrangementet nærmer seg nå det tiende året, alltid under dyktig ledelse av primus motor Bjarke Sahl. Danske
IM Jakob Vang Glud vant turneringen og tok sitt endelige GM-napp. På de neste plassene fulgte svenske GM
Tiger Hillarp og IM Frode Olav Olsen Urkedal fra SK 1911.
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Oslo Chess International med primus motor Hans Olav Lahlum ble atter arrangert i oktober 2014, med
økonomisk støtte fra kretsen. Turneringen hadde som vanlig et særs internasjonalt preg, og GM Jan Werle fra
Nederland gikk til topps foran GM Maxim Turov fra Russland. Tredjeplass gikk til GM Yuri Solodovnichenko
fra Ukraina. Beste nordmann ble landslagspiller IM Torbjørn R. Hansen fra SK 1911 på tiende plass.
Landsturneringen i Trondheim 2014 ble en hyggelig opptakt til sjakkolympiaden i Tromsø noen uker senere.
Overnevnte IM Urkedal ble Norgesmester, foran IM Aryan Tari (Vålerenga SK). For øvrig fikk kretsen
ytterligere fem Norgesmestere, i klasse 1 (Harstad, OSS), klasse 2 (Liabøtrø, ASKO), kadett 1 (Grønn, OSS),
Lilleputt (Tryggestad, Nordstrand) og klasse Begynner (Arnesen, Asker).
GM Magnus Carlsen forsvarte i november sin VM-tittel mot GM Vishy Anand i Russland. Carlsen bor fortsatt i
kretsen, men representerer Stavanger SK.
Kretsen fant også i år rom for å gi startstøtte for deltakelse i Europacupen til både OSS og Asker SK.

Medlemmer og økonomi
Som sin eneste inntekt mottar OOS medlemskontingent i form av 10% av forbundskontingenten. I 2014 utgjorde
denne kr 26 075,50.
Året endte med et overskudd på kr 7 084,24. Hovedårsaken til dette var avlyste kretsmesterskap.
Egenkapital per 31.12.2014 er på kr 82 616,00. Utestående medlemskontingent er kr 31 482,00.

Nettsider
Kretsens nettsider, http://www.oslosjakk.no/, har på grunn av spam og eldre nettleser hos styreleders
arbeidsgiver ikke fungert tilfredsstillende. Publisering av styrereferater og vedtak skal skje fortløpende på
nettsidene, men det har ikke alltid vært teknisk mulig. Tiltak er satt i verk for å flytte nettsidene til annen
leverandør og oppgradere Wordpress, hvilket forventes å løse problemene.

Oslo, 19.03.2015
For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets

Sylvia Johnsen (leder)
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