
Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2015 
 

Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har i 2015 bestått av: 

 

 Leder: Lars Even Andersen, Black Knights & White Widows 

 Turneringssjef: Bjørn Nytrø, Vålerenga SK 

 Styremedlem: Magnus Danielsen, Vålerenga SK  

 Sekretær/ Nettforvalter: Helge Fjellestad, SK av 1911  

 Kasserer: Torstein Furnes, Follo SF 

 

Styret har siden forrige kretsting ikke avholdt fysiske styremøter. Ulike saker har blitt 

diskutert og behandlet over epost med påfølgende vedtak. 

 

Aktiviteter 

 

Aktivitetsnivået i kretsen er historisk høyt. Grunnet pågående momentum generert av at 

Norge har verdensmesteren i sjakk, er interessen enorm på alle nivåer så vel som i media. I 

konjunksjon med ulike initiativer rettet mot barn og unge, herunder det landsomfattende DnB-

sponsede Sjakk i skolen-prosjektet, er medlemstallet i forbund og krets markant økende. 

 

Under følger et utvalg av turneringer avholdt innen kretsens geografiske domene i 2015: 

 

- NTG Hurtig GP, 17. januar, 74 deltakere, vinner: Roar Elseth, OSS 

- OSS Tirsdag hurtig GP, 3.-10. februar, 29 deltakere, vinner: Atle Grønn, OSS 

- NTG Hurtig GP, 17. februar, 72 deltakere, vinner: Simen Agdestein, OSS 

- NTG Hurtig GP, 28. mars, 101 deltakere, vinner: Simen Agdestein, OSS 

- NTG Hurtig GP, 11. april, 78 deltakere, vinner: Sebastian Mihajlov, OSS 

- Nordstrand GP, 17.-19. april, 145 deltakere, vinner: Johan Salomon, Nordstrand 

- OSS Tirsdag hurtig GP, 14.-21. april, 39 deltakere, vinner: Roar Elseth, OSS 

- NTG Hurtig GP, 23. mai, 39 deltakere, vinner: Aryan Tari, Vålerenga 

- Knut Bøckman Pinsecup, 22.-25. mai, 78 deltakere, vinner: Nicolai Getz, OSS 

- Eidsvoll GP, 23.-25. mai, 40 deltakere, vinner: Lars Even Andersen, Black Knights 

- Cafesjakk på Blå, 5. juni, 122 deltakere, vinner: Sheila Barth Sahl, Black Knights 

- Sveins 8. minneturnering, 20.-24. juni, 64 deltakere, vinner: Tiger H. Persson, SWE 

- NTG Hurtig GP, 27. juni, 40 deltakere, vinner: Frode Urkedal, 1911 

- Landsturneringen NM, Oppsal Arena, 4.-11. juli, 670 deltakere, vinner: Aryan Tari, 

Vålerenga 

- Cafesjakk på Blå, 7. juli, 72 deltakere, vinner: Kjetil Stokke, Bergens 

- NM i lynsjakk, 10. juli, 369 deltakere, vinner: Leif E. Johannessen, OSS 

- Nordstrand GP hurtigsjakk, 15. august, 114 deltakere, vinner: Einar Gausel, OSS 

- Løkkehaven GP, Sandvika, 30. august, 53 deltakere, vinner: Simen Agdestein, OSS 

- NTG Hurtig GP, 19. september, 59 deltakere, vinner: Jon Ludvig Hammer, OSS 

- ECC Cup, 26. september, 45 deltakere, vinner: Simen Agdestein, OSS 



- NTG Hurtig GP eye-q, 3. oktober, 39 deltakere, vinner: Timofey Galinsky, UKR 

- OSS Høstferie GP, 1.-4. oktober, 38 deltakere, vinner: Atle Grønn, OSS 

- NTG Hurtig GP eye-q, 7. november, 39 deltakere, vinner: Olga Dolzhykova, OSS 

- Stjernen GP, 6.-8. november, 32 deltakere, vinner: Vegar K. Gandrud, Hønefoss 

- Åpent Oslomesterskap for jenter og damer, 29. november, 34 deltakere, vinner: Yonne 

Tangelder, OSS 

- NTG Hurtig GP eye-q, 12. desember, 81 deltakere, vinner: Simen Agdestein, OSS 

 

Av øvrige aktiviteter og prestasjoner nevnes: 

 

- Den landsomfattende Eliteserien spilles over tre helger, alle i Oslo-området. 

Hovedstadens dominerende posisjon illustreres ved at 5 av de 10 lagene tilhører 

kretsen, hvorav alle plasserte seg blant de 6 beste. Vinner ble Vålerenga foran 1911 og 

OSS, med Asker på fjerde plass og Black Knights på sjette. 

- Regional seriesjakk spilles over ytterligere 3 divisjoner med flere avdelinger. 

- Eksempler på regulære arrangementer som konsekvent trekker et betydelig antall 

deltakere er Stjernens hurtigliga på torsdager, og lynturneringer i OSS på tirsdager. 

- Bedriftsserien for Oslo og omegn har denne sesongen 8 deltakende lag som møtes 

over 7 runder. 

- Verdensmester Magnus Carlsen bor i Oslo, og har i 2015 vunnet superturneringene 

Tata Steel, Grenke Chess Classic, Shamkir Chess, VM i hurtigsjakk, London Chess 

Classics samt Grand Chess Tour sammenlagt, og Qatar Masters Open. 

- Jon Ludvig Hammer har etablert seg som landets nest sterkeste spiller, og har i 2015 

vunnet vunnet Rilton Cup, Fagernes Chess International, og Entercard Scandinavian 

Chess Masters (kvalifisering til superturneringen Norway Chess). 

- Norgesmestre for skolelag ble Nordberg (som også vant Nordisk) og Korsvoll skoler 

- Norgesmester for klubblag ble OSS 

- Klassevinnere i NM for ungdom: Johannes Haug, Nordstrand; Isak Sjøberg, 

Nordstrand; Ole Chr. Bakken Kran, OSS 

 

Nye tittelholdere i kretsen: 

 

- GM Aryan Tari, Vålerenga 

- GM Torbjørn R. Hansen, 1911 

- IM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga 

- IM Johan Salomon, Nordstrand 

- IM Johan S. Christiansen, Vålerenga 

 

Egne aktiviteter 

 

Kretsen har som en av sine definerte oppgaver å sørge for at Oslomesterskap arrangeres med 

jevne mellomrom. Et Oslomesterskap i lynsjakk ble arrangert i samarbeid med Stjernen og 

Kampen 28. november, med fullt hus og 69 deltakere, hvorav 17 tittelspillere. Vinner ble 

Aryan Tari, Vålerenga. 



 

Kretsen vil gå aktivt inn for at minst ett Oslomesterskap i et eller annet format blir arrangert 

også i 2016. 

 

Kretsen er for øvrig av den oppfatning at generelt sjakklig aktivitetsnivå er av et sådant 

omfang at det ikke meritterer aktiv intervensjon fra kretsens side for det formål å booste dette 

nivået ytterligere, og ser følgelig ikke for seg øvrige egeninitierte aktiviteter det kommende 

året. 

 

Medlemmer og økonomi 

 

Som sin i praksis eneste inntekt mottar OOS medlemskontingent i form av 10% av 

forbundskontingenten. I 2015 utgjorde denne kr 38 640. Dette er en økning på hele 40% fra 

2014, reflekterende overnevnte økende trend hva angår medlemsmasse. 

 

Kostnader består av støtte til ulike arrangementer, tildelt i henhold til kretsens retningslinjer 

for dette. Kretsen anser sine bevilgninger for å ha gått til støtteverdige formål. For detaljer 

vises det til vedlagte årsregnskap, som viser et overskudd på kr 25 327. Egenkapital per 

31.12.2015 er på kr 113 141. 

 

Det er ikke en bevisst målsetting for kretsen å gå med overskudd, da dennes mandat i 

prinsippet er å forvalte tildelte midler fortløpende. Kretsen kunne derfor godt ha ønsket seg et 

større innslag av søknader, herunder sådanne med uttalt bredde- og grasrotprofil, og ønsker i 

2016 for dette hensyn å arbeide for å øke generell bevissthet i samfunnet omkring kretsens 

funksjon som bevilgningsinstans. 

 

Norges Sjakkforbund 

 

Forbundets praksis for rapportering og overføring av kretsens midler har bedret seg de senere 

årene, og fremstår nå som transparent og ekspedient, noe kretsen setter pris på. Utover 

regimet for pengestrøm har det gjennom 2015 i praksis ikke vært kontakt med Forbundets 

representanter vedrørende faglige problemstillinger, og kretsen har heller ikke opplevd noe 

behov for det. 

 

Formidling 

 

Kretsens nettsider, http://www.oslosjakk.no/, er kretsens primære verktøy for utgående 

informasjon. Publisering av styrereferater og vedtak skjer fortløpende på disse. 

 

Oslo, 11.03.2016 

 

For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets 

 

Lars Even Andersen, leder 

http://www.oslosjakk.no/

