Årsberetning for Oslo og Omegn Sjakkrets 2013
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS) har fra 19.03.2013 bestått av (leder og i alfabetisk rekkefølge):


Sylvia Johnsen (leder; OSS)



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



Magnus Danielsen (styremedlem, Vålerenga SK)



Helge Fjellstad (sekretær, nettforvalter; SK 1911)



Torstein Furnes (kasserer; Follo SK)

Det er avholdt ett fysisk styremøte og to over epost siden forrige kretsting. Ett fysisk styremøte ble avlyst fordi
det ikke var vedtaksdyktig (minst tre møtte styremedlemmer). Ulike saker har blitt diskutert og behandlet over
epost med påfølgende vedtak. I de tilfeller hvor dissens forekommer har styret endt i kompromisser og lojalt stilt
seg bak disse.

Kontakt med klubbene
OOS følger opp mandatet å støtte klubbene i deres arrangementer. Konkret ytes økonomisk støtte til de klubber
som påtar seg å arrangere kretsmesterskap og øvrige tiltak til sjakkens fremme i Oslo og omegn. Styret følger
valgte prioriteringer i henhold til kriterier for aktivitetsstøtte.

Oslomesterskap
Stjernen SK arrangerte årets Oslomesterskap med ordinær betenkningstid første helg i mai, 4-5. mai 2013.
Arrangementet ble bevilget sent og svakt annonsert, hvilket ga lav deltakelse. Til slutt delte to tidligere
Oslomestere FM Daniel Kovachev fra OSS og Gudmund Stenersen fra SOSS førsteplassen med lik
kvalitetspoeng. Tredjeplass ble Alexander Flaata som spiller for Black Knights.
Oslomester i gruppe B ble Eirik Søreng fra Akademisk, fullt av turneringens overraskelse Louis Sit fra SOSS og
kasserer i OSS, Dag Eriksen, på tredjeplass.
Kretsmesterskap i lyn- og hurtigsjakk ble avlyst i høstsesongen.

Øvrige aktiviteter
Oslo Schackselskap (OSS) arrangerte igjen Svein Johannessens Minneturnering, og primus motor Bjarke Sahl
har blikket rett mot tiår. Kretsen støttet turneringen.
Oslo Chess International arrangert i oktober 2013 fortsetter nok et år med primus motor Hans Olav Lahlum.
Kretsen støtter turneringen og har invitert på nytt til 2014. Forfatteren skal også ta over Fagernes Sjakkfestival
for å gi Øystein Brekke tid til å skrive ferdig boken om Norges Sjakkforbund i Jubileumsåret.
Gledelig var det å se GM Simen Agdestein vinne med klar margin. Kretsens største sjakkspiller gjennom tretti år
fant inspirasjonen og viser han vil være med på hjemmebane under sjakkolympiaden 2014. GM Evgeny Postny
fra Israel og GM Andrei Istratescu fra Frankrike kom på henholdsvis andre- og tredjeplass.
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Samtidig som GM Magnus Carlsen kvalifiserte seg til å spille VM-match i London tok IM Aryan Tari sitt første
stormesternapp. To ganger Oslomester spilte utenbys, men er tilbake i kretsen og Vålerenga SK. Hans debut i
Eliteklassen endte på en hederlig åttendeplass.
Årets kongepokal gikk til GM Jon Ludvig Hammer fra OSS. Han ble en av seks – 6 – klassevinnere fra kretsen.
Spesielt i år var flotte resultat fra noen av våre beste talenter. Seier i Mesterklassen for Sebastian Mihajlov var
utvilsomt en av Landsturneringens sensasjoner, og OSS hadde all grunn til å være fornøyd med klubbens
resultater.
GM Magnus Carlsen ble den 17nde Verdensmester i sjakk og vant tilsynelatende lett i VM-matchen mot GM
Anand fra India. Det historiske oppgjøret ble dekket i alle riksdekkende medier og satt sjakk på kartet som aldri
før i den norske befolkningen. Vår nye verdensmester vant dessuten storeslem på idrettsgallaen og ble kåret og
vant diverse priser etter begivenheten. Medlemmet i Stavanger SK er bosatt i kretsen og vi gleder oss.
Kretsen fant også i år rom for å gi startstøtte for deltakelse i Europacupen til OSS.
Trist er det at Sjakkhuset har lagt ned virksomheten. Dermed mister kretsen en av det viktigste miljøer for
barnesjakk, undervisning og sjakk profesjonalitet i landet. De tre eierne har i flere år vært en positiv driver av
sjakklig aktivitet. Sjakkhuset vil bli savnet.

Medlemmer og økonomi
OOS mottok medlemskontingent i form av 10% av forbundskontingenten. Det utgjør kr 26 284 i 2013
Året endte med et moderat overskudd på kr 2.381. Årsakene var mindre utbetalinger til kretsmesterskapet enn
budsjettert til våren, i tillegg til at kretsmesterskapet i lynsjakk om høsten ikke ble arrangert.
Egenkapital per 31.12.2013 er på kr 75 532, utestående medlemskontingent og et bankinnskudd på kr 49 248.
For detaljer vises det til vedlagte regnskap og balanseoppstilling. God økonomi medvirket til at kretstinget var
villig å budsjettere med et større underskudd i 2014, forutsatt at beløpet brukes til et ekstraordinært
signalarrangement for å feire NSFs 100-årsjubileum, og ingenting annet.

Nettsider
Nettsidene våre, http://www.oslosjakk.no/, er fortsatt et knutepunkt for informasjon og formidling.. Publisering
av styrereferater og vedtak skjer fortløpende på nettsidene.

Oslo, 14.01.2014
For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets

Sylvia Johnsen (leder)
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