Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU), Sars’ gate 72, 0564 OSLO
Kontonr.: 1503.47.90563, Org.nr. 977 032 180

Årsberetning for 2017 for Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU)
Oslo Sjakkrets Ungdom er sammenslutningen av selvstendige barne- og ungdomssjakklubber (lokallag)
i Oslo kommune. På nasjonalt nivå er vi tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund (USF). Vårt formål er å
rekruttere barn og ungdom til det organiserte sjakkliv. Vi driver opplæring, gir treningstilbud,
arrangerer turneringer individuelt og for lag og støtter våre medlemmer når de deltar nasjonalt og
internasjonalt.

1. Organisasjon
Styret
På årsmøtet 15. februar 2017 ble følgende styre og valgkomité valgt:
OSUs styre i 2017:
Leder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

1. varamedlem
2. varamedlem

Johs. R. Kjeken, 1911U
Per F. Olsen, 1911U
Sadiq Dahir, Vestli SKU
Olga Dolzhykova, Oslo BSK
Steinar Årdal, 1911U
Tor Skaslien, Vålerenga USK
Arne Sæle, OSSU

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ny)
(gjenvalg)
(ny)

Valgkomité:
Rune Arild Wågene, Kampen pBU, Tore Garberg, 1911 og Morten Wilhelmsen, Veitvet SKU.
Det har vært avholdt ett styremøte i perioden. I tillegg har saker vært behandlet pr. e-post og telefon,
og styremedlemmer har vært samlet til uformelle drøftinger i forbindelse med flere av OSUs
arrangementer.

Arbeidsmiljø og kvinneandel
Arne-Birger Lund har vært OSUs administrasjonssekretær i 2017.
Arbeidsmiljøet for OSUs ene ansatte er godt. I styret kan det være ulikt syn på noen saker, men dette
gjenspeiler en sunn og demokratisk organisasjonskultur. Det har vært en kvinne i styret. Dette er en
høyere andel enn vanlig kvinnefordeling innen norsk og sjakkliv generelt. OSU arbeider aktivt med å
rekruttere flere jenter til sjakken, noe som framgår annet sted i årsberetningen og i regnskapet. Flere
av Norges beste jentesjakkspillere er fra Oslo.

Nye lokallag
Etter at Magnus Carlsen ble den 16. klassiske verdensmester i sjakk i november 2013, har
sjakkinteressen Norge og hovedstaden eksplodert. Hvert år siden 2014 har nye lokallag i OSU kommet
til. 23. mai 2017 ble Stjernen SKU på Grünerløkka stiftet, og startet aktiviteten i slutten av august. OSU
har dermed 12 lokallag.
I tillegg til aktivitet i lokallagene er det sjakkaktivitet rundt omkring, mange steder uten at OSU er klar
over det. Det spilles trolig sjakk på veldig mange AKSer, og noen av dem har egne ansatte som kan mer
eller mindre sjakk. På flere skoler er det gjennomført turneringer, arrangert av en eller flere av skolens
ansatte, med et betydelig antall deltagere.
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USF startet høsten 2015 et landsomfattende prosjekt kalt SkoleSjakken, støttet av
Sparebankstiftelsen DNB. Skoler i Oslo har fått tilbud om å delta vinteren 2018, som siste fylke i landet.
Skolene som deltar har sendt en eller flere ansatte på kurs for å lære hvordan lære bort sjakk, og får
vinteren 2018 tilsendt diverse sjakkmateriell fra SkoleSjakken.

2. Aktivitet i 2017
Egne arrangementer
Hovedoppgavene for kretsen har som vanlig vært å arrangere Oslomesterskapet for ungdom
individuelt (14.-15. oktober) og Oslomesterskapet for skolelag (11.-12. mars). Begge fant også i år sted
på Korsvoll skole. Kretsen stod for arrangementene, mens 1911U tok seg av kantinen. Siden 2011 har
de yngste klassene i OM for ungdom spilt 7 runder på søndag, mens de eldre spiller 9 runder fordelt
på lørdag og søndag. De eldste (15 år og eldre) spiller kun lørdag. Dette er et fornuftig opplegg, både
for deltagere og arrangører. I 2017 var deltagerantallet 187, det høyeste på mange år.
Deltagertall siden 2002/2003:

Etter nedgang i 2016, var deltagerantallene i 2017 tilbake på et nivå vi er fornøyd med, og det deltok
igjen ungdomsskolelag.
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I OM individuelt ble følgende Oslomestere kåret:
Gruppe A (17-26 år): Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU
Gruppe B (15-16 år): Sigurd L. Gaure, OSSU
Gruppe C (13-14 år): Elias H. Sidali, OSSU
Gruppe D (12 år):
Elham Abdrlauf, OSSU
Gruppe E (11 år):
Eivind Grunt Kreken, Nordstrand SKU
Gruppe F (10 år):
Axel Tunsjø, OSSU
Gruppe G (9 år):
Yngve Mæhle Rekdal, NSKU
Gruppe H (8 år):
Louis Khoo-Thwe, OSSU

3/5 p.
4/5 p.
8/9 p.
25/27 p.
24/27 p.
20/21 p.
20/21 p.
21/21 p.

Alle resultater fra OM individuelt 2017 finnes her.
Barnelagturneringen Trygve Waage Cup ble arrangert helgen 28.-29. januar. Spillested var Korsvoll
skole. 20 lag stilte, ett mer enn i 2016 og dermed deltagerrekord. 16 av lagene var fra OSUs lokallag.
1911U vant turneringen. Vi kan slå fast at omleggingen i 2014 til helgeturnering var fornuftig.
27.-28. januar
2018 deltok
16 lag. 14 av
lagene var fra
Oslo. For
andre gang
siden 2003
deltok
ungdom, som
spilte en
individuell
turnering
lørdagen (9
deltagere).
Komplette resultatlister for OM-lag og Trygve Waage Cup finnes på OSUs nettside under fliken
«Turneringer».
Det åpne OM for jenter
ble arrangert i SK
Stjernens lokaler i regi av
OSU og OOS søndag 19.
november med 28
deltakere
i
aldersbestemte klasser og
begynnerklassen.
I
voksenklassene var det
nesten like mange (26),
og det samlede deltagerantallet (54) var dermed
større enn noensinne.
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Årets Oslomestre for jenter ble: Kadett: Thyra Kvendseth (NSKU), Lilleputt: Julie Sømhovd (NSKU),
Miniputt: Livia Lindstad (NSKU), Mikroputt: Emilie Esther Vitenberg (1911U), Begynner jente: Sunniva
Horsfjord Glomnes (OBSK). Alle resultater her.
Det har vært arrangert Vintersjakkskole, Sommersjakkskole og Høstsjakkskole, alle med god
oppslutning. Se mer i punktet «Samarbeid med andre», side 7.

Barnas Grand Prix 2017
Det er innen kretsen arrangert bare to BGP-turneringer i løpet av 2017. Arrangører var 1911U og
Rødtvet SKU. På NTG, Bekkestua ble det arrangert BGP-turnering hver måned unntatt i juli. I andre av
Oslos nabokommuner har det i 2017, som året før, vært et godt antall BGP-turneringer.
I 2017 oppnådde en OSU-spiller toppscoren på 100 poeng sammenlagt:
 Livia Lindstad, Nordstrand SKU, Miniputt (13 turneringer)
Norges mest aktive BGP-deltager var Eirik Eikeland Furulund, Nordstrand SKU med hele 19 turneringer.
Bare syv OSU-spillere kom med på topp 10 listene for 2017 (5 klasser).
Lokallagene bør i 2018 ta ansvar for å arrangere flere BGP-turneringer i Oslo, og oppfordre sine ivrige
medlemmer til å delta i BGP-turneringer. USFs BGP-sider finner man her.

Eksterne arrangementer
OSU har fortsatt mange dyktige spillere, og det fører for langt å omtale alle de gode sportslige
resultatene her, men vi tar med medaljevinnerne i de ulike NM-arrangementene, og 4. plassene i NM
for ungdom.

NM for jenter, NTG Bekkestua, 10. til 12. februar
39 deltagere var en klar tilbakegang fra 63 i 2016 (Vålerenga USK). 20 av deltagerne var fra OSU.
Spillere fra OSU tok storeslem i to klasser og medalje i alle klasser:
Ungdom: 1. og Norgesmester Sara Næss, Vålerenga USK
Kadett: 1. og Norgesmester Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 2. Ingrid Skaslien, Vålerenga USK 3.
Embla E. Grønn, OSSU
Lilleputt: 2. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand SKU 3. Inga Hem, 1911U
Miniputt: 1. og Norgesmester Livia Lindstad, Nordstrand SKU 2. Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU 3.
Linnea Larre, OSSU
Hele fem av de seks beste miniputtene var fra OSU og tre av fire lilleputter, men rekrutteringen
bekymrer. Generelt deltok få mikroputter, og bare to av dem var fra OSU.
Nordstrand SKU ble beste klubb i mesterskapet med 2 gull og 2 sølv og Vålerenga SKU nest best med
1 gull og 1 sølv. Alle resultater her. Bilder fra mesterskapet finnes på Facebooksidene til Stormester &
Stormester.

NM for skolelag, Oslo (Scandic Holmenkollen Park) 28. til 30. april
1911U arrangerte årets NM for skolelag. Nordberg ble i år ikke Norgesmester for ungdomsskoler, men
tok sølvet etter knepent tap for Norgesmestrene Langnes fra Tromsø i 5. runde. Nordberg var eneste
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lag fra Oslo av 7 lag i ungdomsskoleklassen. Blant barneskolene var 9 av 24 lag fra Oslo. 6 av lagene
plasserte seg blant de 10 beste på resultatlisten. Best ble Voksen og Refstad på 3. og 4. plass. Dermed
deltok for første gang på mange år ingen skoler fra Oslo i Nordisk for skolelag i september. Alle
resultater her.

NM for ungdom individuelt, Kristiansand 10. til 12. november
I 2016 var tre Norgesmestre fra OSU (klasse C, E og G) og i tillegg tok vi to sølv- og to bronsemedaljer.
I 2017 ble det en medalje mer, men færre Norgesmestre (1 gull, 3 sølv, 4 bronse).
Kl. A: 2. Johannes Haug, Nordstrand SKU 5/6 4. Sara Næss, Vålerenga USK 4
Kl. B: 3. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand SKU 5/6 4. Sigurd K. Huse, Nordstrand SKU 4,5
Kl. C: 1. og Norgesmester Jens E. Ingebretsen, OSSU 6,5/7 2. Isak Sjøberg, Nordstrand SKU 6 3. Noam
A. Vitenberg, 1911U 6
Kl. E: 3. Livia Lindstad, Nordstrand SKU 6/7
Kl. F: 2. Axel Tunsjø, OSSU 6,5/7 4. Timian M. M. Solaas, Nordstrand SKU 5/7
Kl. G: 3. Isak Brattgjerd, OSSU 6/7
Resultatlister her.

NM for ungdomslag, Sandnes 8.-10. september
Også i denne turneringen ble det Norgesmestre fra OSUs lokallag:
 «Junior»lag: 1. og Norgesmester 1911U (7/8 p)
 Barnelag:
3. OSSU (8/12)
Totalt deltok 34 lag, hvorav 6 fra OSU (VUSK og NSKU 2, 1911U og OSSU 1). Alle resultater her.
Få dager før mesterskapet ble aldersgrensene endret, slik at inntil 3,5 måned eldre spillere enn det
som normalt er tillatt, kunne spille. Dette påvirket sluttresultatene i stor grad. OSU er særdeles
forundret over hvordan dette kunne tillates, og USFs begrunnelse for hvorfor det ble tillatt.

Landsturneringen 2017, Stavanger 1. til 8. juli
Det ble denne gangen tre medaljer til OSU-spillere i aldersbestemte klasser:
 Junior: 2. FM Lucas Ranaldi, 1911
 Lilleputt: 1. Noam Aviv Vitenberg, 1911U 2. Elham Abdrlauf, OSSU
I 2017 ble Eliteklassen vunnet av en spiller fra Oslo, men litt over OSU-alder. Flere OSUere deltok i
Eliteklassen.

Representasjon
Norden
Nordisk mesterskap for ungdom 2017, Drammen 17. - 19. februar – Nordiske mestre!:
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Tre spillere fra OSU deltok, en halvering fra 2017. Til gjengjeld gjorde de
tre en svært sterk innsats med to gull- og en sølvmedalje:
Kl. B (16-17 år): 2. FM Johannes Haug, NSKU 4,5/6 p
Kl. C (14-15 år): 1. og nordisk mester FM Andreas G. Tryggestad,
Nordstrand SKU 5/6
Kl. D (12-13 år): 1. og nordisk mester Jens E. Ingebretsen, OSSU 4,5/6
Nordisk mesterskap for jenter 2017, Stockholm 28. april - 30. april – Nordisk mester!:
4 av Norges 6 deltagere var fra OSU, og de tok med seg en gull og en bronse hjem.
Kl. A (Junior): 5. Sara Næss, Vålerenga USK 1,5/5 p
Kl. B (Kadett): 1. og nordisk mester Ingrid Skaslien, Vålerenga USK 4/5 p 3. Thyra Kvendseth,
Nordstrand SKU 3,5 p
Kl. C (Lilleputt): 4. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand SKU 3/5 p

EM og VM for ungdom og VM for juniorer
EM og VM for ungdom
EM for ungdom ble spilt i Mamaia, Romania 5. - 15. september, mens VM for ungdom (U14, U16, U18)
fant sted i Montevideo, Uruguay 17.- 26. september. Det var dermed ikkje mulig å delta i begge
mesterskapene. 13 av 24 norske deltagere i EM var fra OSU. I VM var det med 3 spillere fra OSU, og de
presterte alle best av Norges 7 representanter.
Resultater VM:
 Åpen U18: 10. IM Sebastian Mihajlov, OSSU 7/11 17. FM Lucas Ranaldi, 1911U 6,5/11
 Jenter U14: 34. Ingrid Skaslien, Vålerenga USK 5,5/11
Deltagere EM:
 Fra Nordstrand SKU: Johannes Haug, Andreas Garberg Tryggestad, Daniel Nordquelle, Isak
Sjøberg, Andreas Tenold, Thyra Kvendseth, Linnea Garberg Tryggestad
 Fra OSSU: Jens E. Ingebretsen
 Fra 1911U: Eivind Olav Risting, Noam Aviv Vitenberg, David L. Vangen
 Fra Vålerenga USK: Sara Næss, Maria Næss
Resultater fra EM her.
VM for juniorer (U20) – Verdensmester!!
I VM for juniorer i Tarvisio, Italia, 13.- 25. november ble GM Aryan Tari fra Vålerenga USK
verdensmester, som første nordmann noensinne!! Aryan er dermed i selskap med mange
verdensstjerner, og Norge har verdensmesteren i sjakk for både juniorer og voksne.

Annet
OSU har for tiden mange svært sterke medlemmer født på slutten av 90-tallet. Flere av disse innehar
nå GM, IM eller FM-tittelen, og de fleste er eller har nylig vært elever på sjakklinjen på NTG Bærum.

Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo

6

Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU), Sars’ gate 72, 0564 OSLO
Kontonr.: 1503.47.90563, Org.nr. 977 032 180

3. Samarbeid med andre
OSU har i perioden, som tidligere, hatt samarbeid med Ungdommens Sjakkforbund (USF), samt kontakt
med Oslo kommune, UngOrg, andre kretser i USF og med Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS).
Sjakkskoler i skoleferiene har blitt gjennomført av OBSK på Skøyen skole (vinter og høst) og Bygdøy
skole (sommer). En gang i måneden arrangeres det BGP-turneringer på NTG, Bekkestua. Mange OSUmedlemmer deltar i disse.
OSUs jentegruppe, som har til formål å øke antallet jenter i OSU, har i 2017 vært organisert av OSU og
ledet av Marianne W. Haug med Ingrid Greibrokk og Sara Næss som medinstruktører. Gruppen møtes
tirsdager kl. 17.30-18.45 og vanligvis har 10-12 jenter møtt opp hver gang.
I 2017 har OSU vært involvert i en rekke samarbeidsaktiviteter. Under følger en nærmere omtale:
OOS: I samarbeid med OOS ble OSUs nettsider flyttet over til ny leverandør og ny plattform i juni, og i
august fikk sidene en betydelig layoutmessig oppgradering. Jente-OM søndag 19. november, som er
omtalt på side 3-4, ble gjennomført av OOS med rekorddeltagelse og fullt hus.
UngOrg: OSU var representert på UngInfos 25-årsdag 1. september. Dagen ble feiret i og på fortauet
utenfor deres lokaler i Møllergata 3. Ordfører, og tidligere skolesjakkspiller fra Veitvet, Marianne
Borgen var en av talerne.
Oslo kommune: OSU deltok med to representanter på årets frivillighetskonferanse, som ble avholdt i
Oslo rådhus 30. november. Temaet var svært relevant for OSU: «Oslo - en åpen kommune. Hvordan gi
mer rom til frivillighet i offentlige lokaler?». Et fint arrangement der vi knyttet viktige kontakter med
sentrale personer fra ulike kommunale etater.
USF og Sparebankstiftelsen DNB: OSU har høsten 2017 deltatt på planleggingsmøte og
informasjonsmøte på Sjakkontoret angående prosjekt SkoleSjakken, som i skrivende stund rulles ut i
Oslo og Akershus, som de siste fylkene i landet. Vi deltok på USFs stand på Verdens kuleste dag lørdag
2. september på Akershus festning, et arrangement i regi av Sparebankstiftelsen DNB. Sjakkstanden
var stor og flott, men lå denne gangen litt avsides til. Sparebankstiftelsen DNB disponerer huset
«Sentralen» i Øvre Slottsgate 3, og de ønsker å låne ut lokaler til barne- og ungdomssjakken i Oslo. Vi
så på lokalene onsdag 1. november og avholdt AU-møte i et møterom der 4. desember. Lokalene er
populære, men vi håper å kunne gjennomføre flere av OSUs arrangementer i 2019 på «Sentralen».
Lørdag 23. september deltok OSU i samarbeid med OSS på sjakkstand på «Generation Games», et nytt
tiltak/konsept i Norge, men med internasjonalt utgangspunkt og forgreninger. Vær og plassering var
ikke det beste, men det var en jevn strøm av barn og voksne.

4.Medlemmer
Etter nedgang i 2015 og 2016 (til sammen ca. 15%) økte OSUs medlemstall i 2017 til 1985 (16,7%). OSU
utgjør fortsatt ca. 43% av USFs medlemsmasse. Stjernen SKU er nytt lokallag (jfr. side 1), mens ingen
har lagt ned virksomheten i 2017. Flere lokallag har i år økt medlemstallet betydelig. Ca. 2/3 av OSUs
medlemmer er i alderen 7 til 10 år. 23,2% av medlemmene er jenter, en andel som har ligget stabilt de
siste årene.
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Revisorbekreftet medlemstall for OSU 2007-2016, registrerte medlemmer iflg. USF for 2017
Lokallag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1911U

534

520

487

502

485

411

444

449

462

436

499

NSKU

283

203

335

373

409

331

360

442

422

366

537

OBSK

-

-

-

-

-

-

500

655

465

430

380

Vålerenga USK

-

-

-

-

-

-

-

405

382

262

299

Tiger USK

176

123

174

262

274

202

303

-

-

-

-

OSSU

761
43

698
25

617
22

616
31

606
23

478*
15

27
22

33
25

63
59

45
43

76
56

-

-

-

-

-

-

-

-

33

34

37

-

-

-

-

-

-

-

23

27

35

36

Rødtvet SKK

12

-

30

21

-

-

-

-

-

-

-

Stjernen SKU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Vålerenga SKU

-

7

7

9

9

7

7

-

-

-

-

Veitvet SKU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

23

Vestli SKU
Groruddalen SK
USF
ASKU

-

-

-

-

-

-

-

25

26

17

24

-

-

-

-

-

-

-

25

6

4

4

6

8

10

7

7

9

10

-

-

-

-

11

13

13

14

18

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

43
1869

49
1646

50
1745

1835

1847

1466

1673

Kampen PBU
Haugerud SF
BUL
Rødtvet SKU

Lindern USK
Romsås SK USF
Sjakkam U
Totalt

1804 1595 1688 1789 1577 1284 1587
*478 ble innmeldt i USF, revisorbekreftet tall er 358.
**1945 iflg. USF. Avvik: OSSU (22), 1911U (13), Rødtvet (8) og OBSK (1)
Tellende

2082 1901**

1699 1985

2012

1593
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I 2017 gikk NSKU forbi 1911U og ble største lokallag i OSU, og i USF. Vi ser at de fire store lokallagene
(OBSK, 1911U, NSKU og VUSK) står for en svært stor andel av OSUs medlemmer, men de siste fire
årene har medlemmer i små lokallag økt betydelig både i antall og andel.

5. Informasjon
Hjemmeside
Informasjon til lokallagene går via e-post og OSUs hjemmeside på internett,
http://ungdom.oslosjakk.no, som er et samarbeidsprosjekt med Oslo og Omegn Sjakkrets (OOS). Som
nevnt på side 7, ble sidene pusset betydelig opp sommeren 2017, og er nå slik man kan forvente i 2017.
Mange av lokallagene har meget våkne og informative hjemmesider.

Tips til gode nettsider
Groruddalen sjakkakademi er kursavdelingen til Groruddalen sjakklubb. De har opprettet nettstedet
www.sjakkakademiet.no for de som vil lære sjakk, og for de som kan spille sjakk og som ønsker å bli
en bedre sjakkspiller. Her er det mye nyttig stoff for OSUs medlemmer og instruktører.
For instruktører og tillitsvalgte anbefales det svenske sjakkforbundets sider for sjakkledere:
www.schack.se/for-schackledaren. Der finner man boken «Schackledarens handbok» i pdf-format og
svært mye annet nyttig stoff.
Ifbm. USFs prosjekt SkoleSjakken er det utarbeidet mye relevant lærestoff for ferske og forholdsvis
ferske sjakkspillere. Dette er tilgjengelig for deltagerne i prosjektet.

6. Økonomi
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 20.744, noe som er ca. kr 44.000 bedre enn
budsjettert.
Etter vedtak på årsmøtet fordeles 85 % av støtten til lokallagene i henhold til antall støtteberettigede
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medlemmer. Det er bevilget støtte fra kretsen til våre deltagere i norske mesterskap for barn og
ungdom og ungdomslag, nordiske mesterskap, europeiske mesterskap og verdensmesterskap, til OSUs
jentegruppe og til Sjakkskolene i skolens ferier.
Egenkapitalen er tilstrekkelig til at likviditeten er god gjennom hele året. Styret mener regnskapet gir
et riktig bilde av OSUs gjeld og fordringer, finansielle stilling, drift og resultat. Vi mener at
forutsetningene for fortsatt drift er til stede.
Kretsens økonomi er god takket være driftsstøtten fra Oslo kommune. Ny «Forskrift om tilskudd til
barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune» ble vedtatt av Oslos bystyre den 23. september
2015. Første grunnlagsår var 2016, og 2017 var første år tilskuddet fra Oslo kommune ble beregnet
etter den nye metoden, som hardt straffer organisasjoner med mange medlemmer. OSU mottok i 2017
ca. 23 % mindre i driftsstøtte enn vi ville mottatt med den gamle ordningen.

7. Sluttkommentarer
Takket være verdensmester Magnus Carlsen har sjakken vært synlig i massemedia. Mange av
turneringene han deltok i ble overført direkte på TV2 Sportskanalen eller NRK også i 2017, til stor glede
for sjakkmiljøet og mange andre nordmenn. Høydepunktet var NRKs overføring av VM i hurtigsjakk og
lynsjakk i Saudi-Arabia 26.-30. desember, som vanlig med tidligere mangeårig OSU-leder og styremedlem Torstein Bae som kyndig og populær ekspertkommentator. I går ble det uoffisielle VM i
«Fischersjakk» avsluttet på Henie Onstad kunstsenter 9.-13. februar 2018 med direktesending på NRK
hver dag kl. 16.30-22.00, med bl.a. Torstein Bae og Atle Grønn i sentrale roller.
En negativ trend på mange områder i 2016 ble snudd i 2017 etter at mange lokallag opplevde meget
stor pågang i januar 2017 etter VM-matchen i New York i november 2016 og VM i hurtigsjakk og
lynsjakk i julen 2016. Dette resulterte i medlemsvekst og stor deltagelse i OSUs turneringer i 2017. Vi
har ikke sett den samme effekten i januar 2018. Arrangement av og deltagelse i BGP-turneringer kan
bli bedre, og vi merker økt konkurranse fra resten av landet i Norgesmesterskapene, men mulighetene
til å utbre sjakken i Oslo og Norge bør være bedre enn noen gang før. Vi er spente på hvilken virkning
SkoleSjakken-prosjektet vil ha på sjakkinteresse og medlemstall på kort og lengre sikt. Det er fortsatt
en utfordring å finne frivillige som vil ta ansvar og som vil bidra i OSUs stadig større
turneringsarrangementer.

Oslo, 14. februar 2018
Styret i OSU:

________________________
Johs R. Kjeken (Leder)

____________________
Per F. Olsen

________________________
Sadiq Dahir

____________________
Olga Dolzhykova

____________________
Steinar Årdal
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