Årsberetning 2018, Oslo og omegn sjakkrets
Kretsens styre
Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets har i 2018 bestått av:
•
•
•
•
•

Leder: L. Andersen, Black Knights & White Widows
Kasserer: T. Furnes, Follo
Styremedlem/Nettforvalter: K. Gressli, Kampen/Stjernen
Styremedlem: B. Nytrø, Vålerenga
Styremedlem: H. Fjellestad, 1911

Styret har ikke avholdt fysiske styremøter. Ulike saker har blitt diskutert og behandlet over epost
med påfølgende vedtak.
Styret anser samarbeidet gjennom 2018 for å ha vært konstruktivt og velfungerende.

Aktiviteter
Aktivitetsnivået i Kretsen er høyt. Propellert av momentum generert av at Kretsen har
verdensmesteren i sjakk, er interessen stor på alle nivåer såvel som i media. I konjunksjon med
ulike initiativer rettet mot barn og unge, herunder det landsomfattende DnB-sponsede Sjakk-iskolen-prosjektet, har medlemstallet 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 flertallet av lagene tilhører kretsen.
Vinner sesongen 2017-18 ble Vålerenga foran Nordstrand og 1911.
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
Flere internasjonale turneringer med sterk utenlandsk deltakelse og mulighet for
tittelnormer
Aryan Tari har gjennom mesteparten av 2018 vært regjerende juniorverdensmester
Ny stormester i kretsen er J. Christiansen, Vålerenga

-

Verdensmester Magnus Carlsen har i 2018 utvidet sin merittliste ytterligere, med forsvar
av sin VM-tittel for tredje gang, samt sterke prestasjoner i flere superturneringer,
herunder seier i lynsjakk-VM

Tiltak støttet av Kretsen
Styret anser årets bevilgninger for å ha gått til støtteverdige formål, tildelt i henhold til Kretsens
retningslinjer for dette:
-

Kretsen har som en av sine prioriterte oppgaver å sørge for at Oslomesterskap arrangeres
med jevne mellomrom. Et Oslomesterskap med klassisk betenkningstid ble arrangert i
samarbeid med Nittedal SK i desember, med 30 deltakere. Vinner og Oslomester ble J.
Christiansen, Vålerenga. Kretsens støtte utgjorde Nkr 15 000.

-

Tre lag deltok i European Club Cup (ECC) i 2018, med til dels sterke resultater. Støtte til
disse er, som besluttet av Kretstinget 2017, en prioritert budsjettpost. Kun to lag søkte
imidlertid om støtte, og i tillegg ble tilstått støtte til Vålerenga for 2017 tilbakeført da
denne aldri leverte rapport med utbetalingsanmodning (ref. referat fra Kretstinget 2018).
Totalt kostnadsført beløp utgjør derfor kun Nkr 5 000 av et budsjett på 15 000.

-

Den sterke normkvalifiserende turneringen Oslo Chess International ble avholdt i
september med 100 deltakere. Kretsen støttet arrangementet med Nkr 10 000.

-

OSS arrangerte i juni en internasjonal turnering samt en internasjonal juniorturnering,
med hhv. 54 og 45 deltakere. Kretsen tilsto en samlet støtte på Nkr 6 000 til de to
arrangementene.1

-

Kretsen bevilget Nkr 2 456 i oppstartstøtte til SK Den Gamle Traver.

Styret anser med dette å ha oppfylt sitt mandat som nedfelt i vedtatte budsjetter på en god måte i
2018.

1

Styret mottok en tilbakemelding til bevilgningsvedtaket, som sterkt kritiserte beslutningen såvel som tilknyttet
saksbehandling, rapporteringskrav, og språk. Klagen var utstedt av et av Kretsens egne valgkomitémedlemmer,
bredt kommunisert, og underbygget av flere dokumenterbart feilaktige faktapåstander. Styret utstedte en
tilbakevisning av disse såvel som en omfattende redegjørelse for sine generelle arbeidsmetoder og –prinsipper
samt de vurderinger som var gjort i konkret sak, uten at dette avstedkom noen innholdsmessig avstandstaken fra
utsteder til sin påklage av de aktuelle forhold. Styret reagerer sterkt på det inntrufne, og anser det for å
representere et aktivt forsøk på diskreditering og motarbeidelse av Styret og dets arbeid. Utvekslingen er i sin
helhet tilgjengelig som vedheftet relevant regnskapsbilag.

Inntekter og generell økonomisk situasjon
Som sin i praksis eneste inntekt mottar Kretsen medlemskontingent i form av 10% av
forbundskontingenten. I påvente av rapporter fra Forbundet, er denne estimert til Nkr 45 000 for
inntektsåret 2018. Dette er en økning på ca. 10% fra 2017, reflekterende overnevnte økende
trend hva angår medlemsmasse.
Egenkapital per 31.12.2018 er Nkr 160 340.
For øvrige detaljer knyttet til Kretsens økonomiske situasjon vises det til vedlagte årsregnskap,
balanse og revisjonsberetning.
Det er Styrets oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Norges Sjakkforbund
Forbundskontorets praksis for rapportering og overføring av Kretsens midler har bedret seg de
senere årene, og fremstår nå som transparent og ekspedient.
Utover regimet for pengestrøm har det gjennom 2018 ikke vært direkte kontakt mellom Styret og
Forbundets representanter vedrørende operasjonelle problemstillinger.

Formidling
Publisering av referater og øvrige dokumenter av publikumsinteresse skjer fortløpende på
Kretsens nettsider, http://www.oslosjakk.no/, som er dennes primære verktøy for utgående
informasjon. Sidene undergikk en betydelig oppdatering våren 2018.

Oslo, desember 2018
For styret i Oslo og Omegn Sjakkrets
L. Andersen, leder

