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Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2009 
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har fra 03.03.2009 til i dag bestått av: 

• Sylvia Johnsen (leder; OSS) 

• Ellisiv Reppen (nestleder/sekretær; Nordstrand SK) 

• Trond Gabrielsen (kasserer; Oslo Vest SK) 

• Lars Even Andersen (turneringssjef; Black Knights & White Widows) 

• Helge Fjellstad (matrialforvalter; SK 1911) 

Det er avholdt to fysiske styremøter og ett over epost siden forrige årsmøte. I tillegg har enkelte saker 

blitt diskutert og behandlet over epost mellom styremedlemmer og leder.  

Kontakt med klubbene 
I perioden har OOS vært lojal til strategien om å la klubber stå for de sjakklige aktiviteter i kretsen. 

Kretsens styre har kun deltatt som arrangør der de er medlemmer i arrangørklubb. Styret ønsker 

primært å støtte økonomisk de klubber som påtar seg kretsmesterskap og annet til sjakkens fremme i 

Oslo og områdene rundt. 

Stjernen SK arrangerte årets Oslomesterskap med ordinær betenkningstid i mai, mens Oslo Vest og 

ASKO arrangerte Oslomesterskap i lyn- og hurtigsjakkturnering oktober. Begge arrangementer mottok 

som vanlig støtte fra kretsen. Oslomester i øverste klasse ble henholdsvis Gudmund Stenersen 

(langsjakk), IM Øystein Hole (lynsjakk) og FM Bjørnar Byklum (hurtigsjakk).  

Styret støttet også i år startkontingent til den dyre og prestigetunge Europa-cup for Oslo 

Schackselskap (OSS), og bevilget en arrangørstøtte til Svein Johannessens Minneturnering 2009. 

Aktiviteter 
Forholdene for sjakk er gode i Oslo, og som følge av særdeles talentfulle ungdomskull opplevde 

kretsen flere nye tittelholdere, verdt å merke seg er WIM Silje Bjerke og GM Jon Ludvig Hammer. 

Sistnevnte gjorde for øvrig et historisk godt resultat på det norske førstebord i Novi Sad under EM i 

Sjakk. Jon Ludvig fikk sølvmedalje på førstebord, og gjorde en prestasjon oppunder ELO 2800.  

Ingen kan imidlertid måle seg med GM Magnus Carlsen som i løpet av året ble verdensmester i 

lynsjakk i Moskva og oppnådde høyeste ELO i verden. Som følge av disse prestasjonene ble Carlsen 

kåret til Årets navn i VG og Folkets Idrettspris i Dagbladet. Regjeringen har dessuten valgt å støtte en 

norsk Tromsø-søknad til sjakkolympiade i 2014, et arbeid kretsens leder har deltatt aktivt for.   

Kretsen har i perioden samlet det sjakkutstyr de hadde og solgt/ distribuert disse til ulike klubber. Tiger 

SK, Black Knights og SK 1911 (Kjeken) har fordelt hva som gjenstår av sjakkmatriale.  
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Nettsider 
Publisering på nettsidene er fortsatt noe sporadisk, men gjennomgående publiserer kretsen hver 

måned.  

Kontakt med andre 
Kasserer har i perioden fått fullmakt til kretsens konti og vi har i mindre grad fulgt opp sene 

utbetalinger av medlemskontingent fra Norges Sjakkforbund.  

To styremedlemmer, Helge Fjellstad og Trond Gabrielsen, har begge fått barn i løpet av høsten for 

første gang. Kretsen gratulerer familieforøkelsen. 

 

Oslo, 09.02.2010 

For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets 

 

Sylvia Johnsen 

leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


