
Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2017 
 

Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har i 2017 bestått av: 

 

• Leder: Lars Even Andersen, Black Knights & White Widows 

• Turneringssjef: Bjørn Nytrø, Vålerenga SK 

• Styremedlem: Kristoffer Gressli, Kampen/Stjernen  

• 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. 

 

Styret anser samarbeidet gjennom 2017 for å ha vært konstruktivt og velfungerende. 

 

 

Aktiviteter 

 

Aktivitetsnivået i Kretsen er stadig historisk høyt. Propellert av 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, har medlemstall i Forbund og Krets over flere år vist en 

markant økende trend. 

 

Av aktiviteter og prestasjoner nevnes spesielt: 

 

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

Hovedstadens dominerende posisjon illustreres ved at 6 av de 10 lagene tilhører 

kretsen. Vinner ble Vålerenga foran Nordstrand og 1911. 

- 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 

- Månedlige eye-q hurtigsjakkturneringer på Toppidrettsgymnaset 

- Et bredt utvalg av Grand Prix-turneringer 

- Flere internasjonale turneringer med sterk utenlandsk deltakelse og mulighet for 

tittelnormer 

- Verdensmester Magnus Carlsen bor i Oslo, og har i 2017 utvidet sin merittliste 

ytterligere, med seier i flere superturneringer 

- Aryan Tari (Vålerenga) er verdensmester for juniorer (U20) 

 

 



Støttede aktiviteter 

 

Kretsen anser sine bevilgninger for å ha gått til støtteverdige formål, tildelt i henhold til 

kretsens retningslinjer for dette: 

 

• Tre norske lag var forventet å være kvalifisert for deltakelse i European Club Cup 

(ECC) i 2017, og i henhold til prioriteringer fattet ved forrige Kretsting ble støtte til 

disse en prioritert budsjettpost. Kun to lag deltok, med brukbare resultater, og Kretsens 

totale støtte beløp seg til Nkr 10 000. Ytterligere midler avsatt for støtte til et 

kvinnelag ble ikke brukt da det ikke deltok sådan.1 

 

• Sveins minneturnering ble i 2017 arrangert for 10. gang, og Nkr 4 000 ble bevilget. 

Dog fant ingen kostnadsføring sted, da regnskapet praktisk talt var i balanse før 

utbetaling, slik at arrangør frasa seg støtten. 

 

• Tor Fredrik Kaasen var i kraft av sin høye rating kvalifisert for European Youth Cup, 

og Kretsen bidro med Nkr 3 953 i reisestøtte. Prestasjonsmessig ble Kaasens 

deltakelse i denne prestisjefylte turneringen ingen suksess, men han har i etterkant 

oppnådd IM-tittelkravet og forventes utnevnt til sådan med det første. 

 

• Den sterke normkvalifiserende turneringen Oslo Chess International ble avholdt i 

september. Kretsen støttet arrangementet med Nkr 4 000, til tross for at rapporter ble 

sendt inn med betydelig forsinkelse i forhold til angitt frist for sådan. 

 

• Kretsen har som en av sine prioriterte oppgaver å sørge for at Oslomesterskap 

arrangeres med jevne mellomrom. Et Oslomesterskap i lynsjakk ble arrangert i 

samarbeid med Stjernen og Kampen 18. desember, med fullt hus og 69 deltakere, 

hvorav 12 tittelspillere. Vinner ble J. Hammer, OSS. Kretsens støtte utgjorde Nkr 5 

400. 

 

• Det ble også avholdt et Oslomesterskap for jenter og damer 19. november. Vinner ble 

N. Koskela, SOSS. Kretsens støtte utgjorde Nkr 3 700. 

 

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

også i 2018. For øvrig er Kretsen 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 Kretsen ser følgelig ikke for seg øvrige egeninitierte 

aktiviteter det kommende året. 

 

 

 

                                                           
1 Grunnet manglende rapportering er bevilgningen til Vålerenga, stor Nkr 5 000, ikke utbetalt og foreslås 
inndratt. 



Inntekter og økonomi 

 

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

forbundskontingenten. I 2017 utgjorde denne kr 40 842. Dette er en økning på ca. 10% fra 

2016, reflekterende overnevnte økende trend hva angår medlemsmasse. 

 

Egenkapital per 31.12.2017 er Nkr 152 040. 

 

For øvrige detaljer knyttet til Kretsens økonomiske situasjon vises det til vedlagte årsregnskap 

med revisjonsberetning. 

 

For 2018 er det i praksis budsjettert med et nullresultat. Det er Styrets oppfatning at 

forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

 

Det er ikke en strategisk 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 

2018 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 2017 ikke vært kontakt med Forbundets 

representanter vedrørende operasjonelle problemstillinger, og Kretsen har heller ikke opplevd 

noe behov for det. 

 

 

Formidling 

 

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

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

 

 

Oslo, mars 2018 

 

For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets 

 

 

Lars Even Andersen, leder 

 

http://www.oslosjakk.no/

