
Årsberetning 2019, Oslo og omegn sjakkrets 

Kretsens styre 

Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets har i 2019 bestått av: 

• Leder: Johannes Luangtep Kvisla, Offerspill SK 

• Kasserer: Torstein Furnes, Follo SF 

• Styremedlem: Michael Fuglesang, Oslo SS 

• Styremedlem: Kjell Børre Grebstad, SOSS 

• Styremedlem: H. Fjellestad, SK 1911 

Styret har ikke avholdt fysiske styremøter. Ulike saker har blitt diskutert og behandlet over e-

post med påfølgende vedtak. 

Styret anser samarbeidet gjennom 2019 for å ha vært velfungerende. 

Aktiviteter 

Aktivitetsnivået i Kretsen er høyt. Det er ulike initiativer rettet mot barn og unge, herunder det 

landsomfattende DnB-sponsede Skolesjakk-prosjektet. Medlemstallet over flere år vist en 

økende trend. I tillegg ble klubben Offerspill SK stiftet med verdensmesteren i spissen, og har 

gitt kretsen en betydelig økt medlemsmasse i 2019. 

Av aktiviteter og prestasjoner nevnes spesielt: 

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

 Kretsens dominerende posisjon illustreres ved at flertallet av lagene tilhører kretsen. 

 Vinner sesongen 2018-19 ble Vålerenga. 

 Regional seriesjakk spilles over ytterligere 4 divisjoner med flere avdelinger 

 Eksempler på regulære og frekvente arrangementer som konsekvent trekker et 

betydelig 

antall deltakere er Stjernens hurtigliga hver torsdag, og lynturneringer i OSS på 

tirsdager. 

 Månedlige eye-q hurtigsjakkturneringer på Toppidrettsgymnaset 

 Et bredt utvalg av Grand Prix-turneringer 

 Verdensmester Magnus Carlsen ble i 2019 er regjerende verdensmester i alle tre  

Kretsen skulle gjerne vært mer aktiv og støttet flere arrangementer. Kretsen tar selvkritikk på 

dette punktet, men ønsker også å minne klubber om å sende søknader om støtte. 

Inntekter og generell økonomisk situasjon 



Kretsen mottar medlemskontingent i form av 10% av forbundskontingenten. I påvente av 

rapporter fra Forbundet, er denne estimert til i overkant av Nkr 75 000 for inntektsåret 2019. 

Denne økningen skyldes i hovedsak Offerspill SK sine medlemmer. 

Egenkapital per 31.12.2019 er Nkr 240 047. 

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

årsregnskap, balanse og revisjonsberetning. 

Norges Sjakkforbund 

Det har ikke vært direkte kontakt mellom Styret og Forbundsstyret angående drift av Kretsen.  

Formidling 

Publisering skjer på Kretsens nettsider, http://www.oslosjakk.no/, som er det primære verktøy 

for utgående informasjon. 

Oslo, desember 2019 

For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets 

Johannes Luangtep Kvisla 

Leder 


