Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2016
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har i 2016 bestått av:






Leder: Lars Even Andersen, Black Knights & White Widows
Turneringssjef: Bjørn Nytrø, Vålerenga SK
Styremedlem: Kristoffer Gressli, Kampen 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 løpende 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 DnBsponsede Sjakk i skolen-prosjektet, viser medlemstallet i forbund og krets generelt en økende
trend.
Under følger et utvalg av turneringer avholdt innen kretsens geografiske domene i 2016:
-

-

NTG eyeQ GP, 23. januar, 38 deltakere, vinner: Simen Agdestein, OSS
NM for jenter ble spilt 12-14. februar på Morellbakken ungdomsskole i Oslo. Kretsen
fikk 3 norgesmestere i Kimija Sajjadi (ungdom), Embla E. Grønn (lilleputt) og Amelia
Nordquelle (mikroputt).
NTG eyeQ GP, 20. februar, 71 deltakere, vinner: Jon L. Hammer, OSS
Stjernen Marslangsjakk, 11.-13. mars, 38 deltakere, vinner: A. Tryggestad, Nordstrand
NTG eyeQ GP, 19. mars, 83 deltakere, vinner: Sam Shankland, USA
Nordstrand GP (Åpent Oslomesterskap), 15.-17. april, 168 deltakere, vinner, Nicolai
Getz, OSS
NTG eyeQ GP, 30. april, 49 deltakere, vinner: Isak Sjøberg, Nordstrand
Eidsvoll GP, 1.-2. mai, 49 deltakere, vinner: Inge Skrondal, Akademisk
Knut Bøckman Pinsecup, 13.-16. mai, 76 deltakere, vinner: J. Haug, Nordstrand
NTG eyeQ GP, 21. mai, 70 deltakere, vinner: Atle Grønn, OSS
Stjernen Sommerhurtig, 5. mai, 26 deltakere, vinner: Andreas Tryggestad, Nordstrand
NTG eyeQ GP, 18. juni, 63 deltakere, vinner: Simen Agdestein, OSS
Sveins 9. minneturnering, 24.-28. juni, 68 deltakere, vinner: Tiger H. Persson, SWE
Landsturneringen NM, Tromsø, 9.-16. juli, 376 deltakere, vinner: J. Salomon,
Nordstrand. Vinner av seniorklassen ble Ole Chr. Moen, OSS.
NM i lynsjakk, 15. juli, ca. 200 deltakere, vinner: Johan S. Christiansen, Vålerenga
Nordstrand GP hurtigsjakk, 13. august, 124 deltakere, vinner: Aryan Tari, Vålerenga

-

Løkkehaven GP, Sandvika, 28. august, 58 deltakere, vinner: Atle Grønn, OSS
NTG eyeQ GP, 17. september, 68 deltakere, vinner: Johan Salomon, Nordstrand
Åpent Oslomesterskap for jenter og damer, 25. september, 34 deltakere, vinnere:
Ingrid Greibrokk, Alta, og Sara Næss, Vålerenga
Oslo Chess Festival Rapid, 30. september, 20 deltakere, vinner: Max Devereaux,
Black Knights
Oslo Chess Festival, 1.-6. oktober, vinner: Igor Kovalenko, Latvia
1911 GP, 27.-29. september, 89 deltakere, vinner: Torbjørn R. Hansen, 1911
NTG eyeQ GP, 19. november, 52 deltakere, vinner: Sebastian Mihajlov, OSS
SjakkAkademiet GP, 25.-27. november, 67 deltakere, vinner: Johan Salomon,
Nordstrand
NTG eyeQ GP, 19. november, 52 deltakere, vinner: Sebastian Mihajlov, OSS
NTG eyeQ GP, 17. desember, 76 deltakere, vinner: Aryan Tari, Vålerenga
NM i hurtigsjakk for seniorer, 28.-29. desember, vinner: Ole Chr. Moen, OSS

Av øvrige aktiviteter og prestasjoner nevnes:
-

-

-

-

-

Nordic Queen er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og Polen, for jenter og
kvinner fra 13 til 30 år. Prosjektet er opprettet for å fremme kvinnesjakk og består av
tre samlinger, en i hvert land.
Oslo Sjakkfestival, 2-3. april, med diverse lavterskeltilbud
Johan Sebastian Christiansen vant gruppe A (17-25 år) i Nordisk mesterskap for
ungdom i Sverige 20.-22. februar. Johannes Haug tok andreplassen i klasse B.
Den landsomfattende Eliteserien spilles over tre helger, alle i Oslo-området.
Hovedstadens dominerende posisjon illustreres ved at 6 av de 10 lagene tilhører
kretsen, hvorav alle plasserte seg blant de 7 beste. Vinner ble Vålerenga foran 1911 og
OSS, med Nordstrand på femte plass etterfulgt av Asker og Black Knights.
Regional seriesjakk spilles over ytterligere 3 divisjoner med flere avdelinger.
Akademisk vant Østlandsseriens 1. divisjon og er således kvalifisert til play-off om
eliteserieplass neste sesong.
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 6 deltakende lag som møtes
over 5 runder.
Verdensmester Magnus Carlsen bor i Oslo, og har i 2016 vunnet flere
superturneringer, samt at han forsvarte sin VM-tittel mot Sergey Karjakin i New York
i november.
Aryan Tari (Vålerenga) ble nr. 22 i Europamesterskapet og kvalifiserte seg
derigjennom til kommende FIDE-VM-syklus
Vålerenga, OSS og 1911 deltok i Europamesterskapet for lag. Alle tre presterte
omtrent som forventet ut fra mobilisering.
Kretsen har et utall talentfulle ungdommer og flere av disse har representert Norge i
diverse EM og VM og aldersbestemte klasser. I konjunksjon fremheves spesielt E.
Ristings 10. plass i EM Boys 16.

-

Norgesmester for skolelag ble Nordberg I, som også vant Nordisk senere på året.
Norgesmester for klubblag ble 1911
Klassevinnere i NM for ungdom: Andreas Tryggestad, Nordstrand; Andreas Tenold,
Nordstrand; Aksel Tunsjø, OSS

Av nye tittelholdere i kretsen nevnes:
-

GM Frode Urkedal, 1911
IM Lars Oskar Hauge, OSS
FM Inge Skrondal, Akademisk
FM Lucas Ranaldi, Nordstrand

Egne aktiviteter
Kretsen har som en av sine definerte oppgaver å sørge for at Oslomesterskap arrangeres med
jevne mellomrom. I 2016 ble denne status tildelt Nordstrand GP i april, med 168 deltakere.
Oslomester ble Nicolai Getz, OSS.
Kretsen vil gå aktivt inn for at minst ett Oslomesterskap i et eller annet format blir arrangert
også i 2017.
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 2016 utgjorde denne kr 38 220, i praksis uforandret fra 2015. For
2017 forventes en viss økning, ref. nylig annonsering fra Forbundet om lovende medlemstall.
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 24 080. Egenkapital per
31.12.2016 er på kr 137 221.
Det er ikke en 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 2017 for dette
hensyn å arbeide for å øke generell bevissthet i samfunnet omkring kretsens funksjon som
bevilgningsinstans. Vi ser gjerne at de tilstedeværende delegater bidrar til å inflatere sådan
bevissthet i sine respektive domener.

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 2016 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. Sidene har
nylig undergått en betydelig oppgradering og fremstår nå som profesjonelle og
brukervennlige.
Oslo, 25.03.2017
For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets

Lars Even Andersen, leder

