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Årsberetning for 2019 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 
Hverken på årsmøtet 5. mars, på ekstraordinært årsmøte 9. april eller senere, lyktes det å få på plass 

et nytt styre for 2019. Styret valgt på årsmøtet 14. februar 2018 fortsatte derfor som interimstyre, med 

opprykk for de to varamedlemmene som følge av at to styremedlemmer hadde trukket seg (en i 2018 

og en i begynnelsen av 2019): 

OSUs styre i 2019: 

Leder:   Kristoffer Gressli    Stjernen SKU   

Kasserer:  Per F. Olsen     1911U    

Styremedlemmer: Sheila Barth Stanford (tidl. Sahl)  Stjernen SKU    

   Johs R. Kjeken     1911U    

   Tor Skaslien     Vålerenga USK  

Valgkomité 

Frem til det ekstraordinære årsmøtet 9. april: 

Tore Garberg, 1911 (leder), Rune Arild Wågene, Kampen pBU og Kimiya Sajjadi, OSSU. 

 

Fra 9. april: 

Kristoffer Gressli, Per F. Olsen, Eyvind Larre (OSSU) og Arne-Birger Lund. 

 

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden; ett fysisk og to på epost. I tillegg har saker vært 
behandlet pr. epost og telefon, og styremedlemmer har vært samlet til uformelle drøftinger i 
forbindelse med noen av OSUs arrangementer. Våren 2020 ble årsmøtet noen uker forsinket som følge 
av myndighetenes tiltak på grunn av koronaviruset. 
 

Arbeidsmiljø og kvinneandel 
Arne-Birger Lund har vært OSUs administrasjonssekretær i 2019. 
 
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 kvinner enn vanlig innen norsk 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, men rekrutteringen til jentesjakken i Oslo er en kilde til bekymring. 

 

Nye lokallag og ny aktivitet 
Etter at Magnus Carlsen ble den 16. klassiske verdensmester i sjakk i november 2013, økte 

sjakkinteressen i Norge og hovedstaden betydelig. Det ble, så vidt OSU kjenner til, ikke opprettet nye 

lokallag i Oslo i løpet av året. Ingen lokallag ble lagt ned, og OSU har dermed fortsatt 12 lokallag. Oslo 

barnesjakklubb (OBSK) byttet 1. januar 2019 navn til Dragulf Oslo USK. 
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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.  

 

Norsk sjakk startet høsten 2015 et landsomfattende prosjekt kalt SkoleSjakken, støttet av 

Sparebankstiftelsen DNB. Vinteren 2018 fikk Osloskolene tilbud om å delta, som siste fylke i landet. 

Ansatte ved over 60 grunnskoler i Oslo har siden den tid vært på kurs for å lære hvordan lære bort 

sjakk, og de har fått tilsendt diverse sjakkmateriell fra SkoleSjakken. I 2019 og vinteren 2020 var det 

aktivitet i Sjakk5ern og Sjakk9ern i Oslo. Her er en artikkel om en simultan på Grefsen skole. OSU vet 

ikke om skoler der det er stiftet og drives skolesjakklag (SSL), men håper og tror at det er sjakkaktivitet 

på mange skoler.  

 

Høsten 2019 var det sjakkturnering på 12 ungdomsskoler i Oslo i regi av Dragulf/Stormester AS kalt 

Sjakkduell, se www.sjakkduell.no. Tilsvarende turneringer ble også arrangert i Asker og Bærum. 

Turneringene er finansiert av kommunen. De to beste på hvert trinn på hver skole gikk videre til finalen, 

som ble spilt i OSS’ lokaler onsdag 15. januar 2020 kl. 12-15 med hele 65 deltagere. De tre beste skolene 

ble Holmlia (1. plass), Apalløkka og Høyenhall (delt 2. plass). Et utmerket tiltak som gir et meget godt 

utgangspunkt for rekruttering av ungdom. Vi håper turneringen gjentas kommende skoleår! 

 

2. Aktivitet i 2019 

Egne arrangementer 
Hovedoppgavene for kretsen har som vanlig vært å arrangere Oslomesterskapet for ungdom 

individuelt (19.-20. oktober) og Oslomesterskapet for skolelag (23.-24. mars). OM for lag fant sted på 

Sentralen i Øvre Slottsgate 3, mens OM individuelt som så mange ganger før, ble spilt på Korsvoll skole. 

Kretsen stod for arrangementet av Trygve Waage Cup og OM for skolelag, mens OM individuelt og Det 

åpne OM for jenter og kvinner var satt ut til henholdsvis 1911U og OSSU som teknisk arrangør. 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 2019 var deltagerantallet 146, noe høyere enn i 2018, men langt 

bak rekorden fra 2017. 

 

Deltagertall siden 2002/2003: 

 

 

https://www.skolesjakken.no/
https://www.skolesjakken.no/simultansjakk-pa-grefsen-skole/
http://www.sjakkduell.no/
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Etter det klare fallet fra 2017 til 2018, steg deltagertallene i 2019. Vi håper den gode trenden fortsetter 

i 2020. OM for skolelag 2020 skulle avvikles 28.-29. mars, men er utsatt på grunn av koronatiltakene 

innført i Oslo og Norge 12. mars 2020. Vi håper det lar seg gjøre å avvikle turneringen før oktober. 

 

I OM individuelt ble følgende Oslomestere kåret:  

Gruppe A (17-26 år):  Sigurd Lauvås Gaure, OSSU       4/4 p. 

Gruppe B (15-16 år):  Elias Horsfjord Glomnes, OSSU       3/4 p. 

Gruppe C (13-14 år): Livia Lindstad, Nordstrand SKU       7/9 p. 

Gruppe D (12 år):  Timian M. Månsson Solaas, Nordstrand SKU 8/9 p. 

Gruppe E (11 år):  Yngve Mæhle Rekdal, Nordstrand SKU              8,5/9 p.              

Gruppe F (10 år):  Isak Vinh Brattgjerd, OSSU               21/21 p. 

Gruppe G (9 år):  Håvard Haug, OSSU                             21/21 p. 

Gruppe H (8 år):  August Minh Brattgjerd, OSSU               21/21 p. 

 

De åtte Oslomestrene 2019 kom altså fra bare to klubber; OSSU (5) og Nordstrand SKU (3).  

 

Yngve ble Oslomester for tredje år på rad, mens Isak og Håvard forsvarte sin tittel fra 2018. Isak, Håvard 

og August er alle elever ved Vinderen skole. Alle resultater fra OM individuelt 2019 finnes her. 

 

Oslomesterskapet for skolelag ble utrolig nok enda jevnere enn i 2018. Bekkelaget og Vinderen hadde 

begge 29,5 individuelle og 16 lagpoeng. Kvalitetspoeng måtte dermed til for å kåre Bekkelaget (159,5) 

til vinner (Vinderen 156,5). Nøklevann 1 tok 3. plassen (24,5 ind. poeng). 

 

Barnelagturneringen Trygve Waage Cup ble arrangert helgen 26.-27. januar. Spillested var Sentralen, 

Øvre Slottsgate 3. Dette var OSUs første arrangement på Sentralen, der spilleforholdene i 3. etg. var 

utmerkede. 18 lag stilte, to mer enn i 2018. Spesielt gledelig var det med åtte tilreisende lag. NSKU 

vant turneringen, og tok dermed første napp i Trygve Waages 5. minnepokal. Vi kan slå fast at 

omleggingen i 2014 til helgeturnering var fornuftig. 

 

http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Oslomesterskapetindividueltfor2019-Schakklubbenav1911
https://www.sentralen.no/
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25.-26. januar 2020 

deltok rekordmange 

21 lag. Som året før, 

ble turneringen 

avviklet med 

utmerkede spille-

forhold i Forstander-

skapssalen på 

Sentralen i Oslo 

sentrum. Ti av lagene 

var tilreisende. Det 

var i 2019 og 2020 

ingen parallell individuell turnering for ungdom.  

 

Komplette resultatlister for OM-lag og Trygve Waage Cup finnes på OSUs nettside under fliken 

«Arrangementer». 

 

Det åpne OM for jenter og 

kvinner ble arrangert i OSS’ 

lokaler i regi av OSU søndag 

15. september med 17 

deltakere i aldersbestemte 

klasser og begynnerklassen. 

I voksenklassen var det 13, 

og både antall jenter og det 

samlede deltagerantallet 

(30) viser dermed en 

synkende trend siden 2017. 

  

Årets Oslomestre for jenter ble:  

Kadett:   Embla E. Grønn, OSSU    16 p. 

Lilleputt:  Linnea Larre, OSSU    17 p. 

Miniputt:  Amalie Karina Fagerjord, Dragulf Akershus USK  12 p. 

Mikroputt:  Amalie Linnea Heibo, Dragulf Akershus USK  18 p. 

Begynner, jente: Emthe Solskinnsbakk, Stjernen SKU  14 p.  

 

Alle resultater her. 

 

OSUs jentegruppe 
OSUs jentegruppe har til formål å øke antallet jenter i OSU. Jentegruppen har også i 2019 møttes 

tirsdager kl. 17.30-18.45 i OSS’ lokaler i Bogstadveien. I vår- og begynnelsen av høstsemesteret var 

Johannes L. Kvisla og Embla Ekeland Grønn instruktører. I uke 41 overtok Erle Marki Hansen etter 

Johannes L. Kvisla. Jentene har dermed to flinke og aktive kvinnelige sjakkspillere som instruktører. I 

løpet av vårsemesteret deltok 15 jenter ganske mange av gangene. Gjennom året møtte vanligvis 7-10 

jenter opp hver kveld. Fra september har det vært en trofast gruppe på ni som kommer så godt som 

hver uke, men deltagelse på turneringer, samt rekruttering av nye deltagere slik at miljøet kan bli enda 

bedre/bredere, savnes. 

 

http://ungdom.oslosjakk.no/
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Oslomesterskapetforjenterogkvi2019-OsloSchakselskap
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Barnas Grand Prix 2019 
Det er innen kretsen arrangert fire BGP-turneringer i løpet av 2019 (Rødtvet, Korsvoll og Dragulf vinter 

og høst). Arrangører var 1911U og Rødtvet SKU, samt Stormester AS/Dragulf USK. Sistnevnte 

arrangerte i 2019 BGP-turneringene ifbm. vinter- og høstsjakkskolene samme sted som sjakkskolen. I 

tillegg har OM individuelt og Åpent OM for jenter og kvinner BGP-status. OM individuelt og 

Rødtvetsjakken var med klar margin Norges to største BGP-turneringer i 2019. På NTG, Bekkestua ble 

det arrangert BGP-turnering hver måned unntatt i februar, juli, august og oktober. I andre av Oslos 

nabokommuner har det også i 2019 vært et godt antall BGP-turneringer. 

 

I 2019 oppnådde to OSU-spillere toppscoren på 100 poeng sammenlagt: 

 Jacob Tollefsen, Nordstrand SKU, Miniputt (17 turneringer) 

 Rafe Rehman, Vålerenga USK, Miniputt (13 turneringer) 

 

Seks OSU-spillere tok 90-99 BGP-poeng, og fem kom med på topp 10 listene for 2019 (5 klasser).  

 

OSUs styre er fortsatt bekymret over at det blir arrangert altfor få BGP-turneringer i Oslo. Lokallagene 

bør fremover ta ansvar for å arrangere flere BGP-turneringer i Oslo, og i tillegg oppfordre sine ivrige 

medlemmer til å delta i BGP-turneringene som arrangeres i nærheten. 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. plasser i NM 

for ungdom og Landsturneringen. 

NM for jenter, Trondheim 8.-10. februar – To Norgesmestre! 
Hell SKU var arrangør av NM for jenter 2019. Med 54 deltagere var turneringen tilbake på et 

akseptabelt deltagerantall, etter fjorårets 26. 15 av deltagerne var fra OSU. Spillere fra OSU tok 

storeslem i kadettklassen, dobbeltseier i klasse Ungdom og 2.-5. plass i klasse Lilleputt, og dominerte 

dermed resultatlistene i de eldre klassene. I de to yngste klassene var det imidlertid dessverre bare to 

deltagere (søsken) fra Oslo.   

 

Ungdom: 1. og Norgesmester Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 4,5/5 2. WFM Maud Rødsmoen, OSSU 

4 p. 

Kadett: 1. og Norgesmester Embla E. Grønn, OSSU 4/5 2. Ingrid Skaslien, Vålerenga USK 4 p. 3. Emilie 

Lazareva, 1911U 3 p. 

Lilleputt: 2. Linnea Larre, OSSU 4/5 3. Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU 3,5 p.  

 

Hele 10 lokallag delte på de 15 medaljene. OSSU ble nest beste lokallag med en gull og to sølv. Selv om 

resultatene i de eldre klassen er gode, er rekrutteringen til jentesjakken i Oslo en kilde til bekymring. 

Alle resultater her.  

 

NM for skolelag, Drammen 26. til 28. april – Norgesmester! 
Konnerud SKU arrangerte årets NM for skolelag. Etter to år med sølvmedaljer, ble Nordberg skole i år 

suveren Norgesmester for ungdomsskoler. Nordberg var eneste lag fra Oslo av fire lag i den kombinerte 

klassen for ungdoms- og videregående skoler. Vinnerlaget bestod av Gaute Bergan, Mikkel Li Johansen, 

Emilie Lazareva, Emil Nickelsen og Fredrik Berg Buxrud, og til sammen avga de kun ett individuelt 

poeng. Blant barneskolene var åtte av 24 lag fra Oslo. Seks av lagene plasserte seg blant de ni beste på 

resultatlisten. Best ble Vinderen på 3. plass. Alle resultater her. 

http://bgp.barnesjakk.no/nytt/
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=NMforjenter2018-HellSjakklubb
http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=NMforskolelag2019-KonnerudSjakklubbsUngdom
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NM for ungdom individuelt, Skien 8. til 10. november – Tre Norgesmestre og OSU dominerer! 
OSU har en fin trend i antall medaljer i NM for ungdom (7 i 2016, 8 i 2017, 9 i 2018) og i 2019 økte 

OSUs medaljefangst til hele 11 medaljer: Tre gull-, tre sølv- og fem bronsemedaljer. Gullmedaljene 

kom i klassene B, C og F.  

 

63 av de drøyt 300 deltagerne var fra Oslo, altså drøyt 20%. 

 

Kl. A: 3. FM Eivind Olav Risting, 1911U 5,5/7 4. FM Daniel Nordquelle, 

Nordstrand SKU 5 

Kl. B: 1. og Norgesmester FM Noam A. Vitenberg, 1911U 6,5/7 2. Sondre 

Lillestøl Melaa, OSSU 6 3. Isak Sjøberg, Nordstrand SKU 6  

Kl. C: 1. og Norgesmester FM Elham Abdulrauf, OSSU 7/7  

Kl. D: 2. Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU 5/7 3. Axel Tunsjø, OSSU 5 

Kl. E: 3. Oskar Steensen, OSSU 5/7 

Kl. F: 1. og Norgesmester Louis Khoo-Thwe, OSSU 6/9 2. Isak Vinh 

Brattgjerd, OSSU 6 

Kl. G: 3. Victor Lindstad, Nordstrand SKU 6/9 4. Håvard Haug, OSSU 5,5 

 

Seks av Norges ti representanter i Nordisk mesterskap individuelt i februar 2020 er dermed fra Oslo. 

Resultatlister her. 

 

NM for ungdomslag, Drammen 1.-3. mars – Norgesmester! 
40 lag deltok i årets NM for ungdomslag, heldigvis en stor fremgang fra bare 12 året før i Alta. I år var 

12 av lagene fra Oslo. I Juniorklassen (opp til 20 år) tok OSU dobbeltseier ved 1911U 1 (12/12 lagpoeng 

og 22,5 av 24 individuelle poeng) og OSSU 1 (10/12). På 1911Us lag spilte FM Eivind Olav Risting, FM 

Lucas Ranaldi, FM Isak Storme, Aleksander Lindbøl og Max Dahl. Beste barnelag (opp til 13 år) fra Oslo 

var Nordstrand SKU 1 på 3. plass (8/12). Resultater her. 

 

Landsturneringen 2019, Boligmappa arena, Larvik 5. til 13. juli 
Isak Sjøberg vant en spennende juniorklasse, og er dermed kvalifisert for Eliteklassen i 2020. Fire av ti 

deltagere i juniorklassen var fra OSU, en klasse OSU oppfordret aktuelle deltagere å stille i ved å sette 

opp et stipend til vinneren forutsatt at han/hun var OSU-medlem. 

Axel Tunsjø vant lilleputtklassen med hårfin margin, og ble dermed lilleputtnorgesmester for andre år 

på rad. 

 

Det ble også denne gangen fire medaljer til OSU-spillere i aldersbestemte klasser, hvorav altså to gull 

(tre i 2018): 

 Junior: Juniornorgesmester Isak Sjøberg 7,5/9 3. Sondre Lillestøl Melaa, OSSU 6,5 

 Kadett: 4. Thyra Kvendseth, NSKU 6,5/9 

 Lilleputt: Lilleputtnorgesmester Axel Tunsjø, OSSU 7/9 4. Amelia Nordquelle, NSKU 6 

 Miniputt: 2. Isak Vinh Brattgjerd, OSSU 7/9 4. Håvard Haug, OSSU 7 

 

Representasjon 

Norden 
Nordisk mesterskap for ungdom 2019, Borgarnes, Island, 15. - 17. februar – Nordisk mester!: 

Fire spillere fra OSU deltok, som i 2018. Av Norges to gull og ene bronse stod OSUs representanter 

http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=NMforUngdom2019-KrageroSjakklubbUngdom
http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=NMforUngdomslag2019-KonnerudSjakklubbsUngdom&group=Juniorlag%20(f.%201999%20eller%20senere)%20og%20U26
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for en av gullmedaljene.  

 

Kl. A (18-20 år): Sara Næss, Vålerenga USK  

Kl. B (16-17 år): 4. FM Andreas G. Tryggestad, NSKU 3,5 p.          

6. Isak Sjøberg, NSKU 3 p. 

Kl. C (14-15 år): 1. og nordisk mester Noam Aviv Vitenberg, 

1911U 4,5 p. 

 

Nordisk mesterskap for jenter 2019, Køge, Danmark 26.-28. april 

Fem av Norges syv deltagere var fra OSU. Utfra 

resultatlistene er plasseringer noe uklart, men 

det ble rapportert at av Norges fire sølv-

medaljer stod OSU for to. Resultater her. 

 

Kl. U20: 2. Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 3,5/5 p 

Kl. U16: 2.-3. Ingrid Skaslien, Vålerenga USK 3,5/5 p  

 6.-7. Embla E. Grønn, OSSU 2,5/5 p. Ingrid og Embla møttes i siste parti. 

Kl. U13: 2.-3. Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU og Linnea Larre, OSSU 4/5 p  

 

Nordisk mesterskap for skolelag, Stockholm 6.-8. september 

Nordberg skole var Norges representant i klassen for ungdomsskoler, og endte på 

5. plass. 

 

EM og VM for ungdom og VM for juniorer 
EM og VM for ungdom 

EM for ungdom ble spilt i Slovakias hovedstad Bratislava 2.-10. august, mens VM for ungdom (U14, 

U16, U18) fant sted i Mumbai, India 2.-12. oktober. 14 av 29 norske deltagere i EM var fra OSU. I VM 

var det fire spillere fra OSU blant Norges ni representanter. 

 

I EM tok IM Tor Fredrik Kaasen 3. plass (U18). Dette var tidenes første norske medalje i EMs sterkeste 

klasse, og tredje norske medalje i EM for ungdom gjennom tidene (etter Carlsen 2003 og Tari 2013). Vi 

nevner også Thyra Kvendseth, som med 6 poeng ble nummer 16 i JU16. 

 

Deltagere EM: 

 Fra Vålerenga USK: IM Tor Fredrik Kaasen 

 Fra Nordstrand SKU: FM Daniel Nordquelle, Isak Sjøberg, 

Thyra Kvendseth, Livia Lindstad, Amelia Nordquelle 

 Fra 1911U: Noam Aviv Vitenberg, Max Dahl, Emilie Lazareva, 

Elma Selvik 

 Fra OSSU: Sondre L. Melaa, Axel Tunsjø, Louis Khoo-Thwe, 

Linnea Larre 

 

Detaljerte norske resultater fra EM her. 

 

 

 

 

 

http://www.skakturnering.dk/turnering/nccg/hjemmeside/turneringstabel_gruppe_nccg.asp?gruppe=nccg_01
http://chess-results.com/tnr459968.aspx?lan=1&art=25&fedb=NOR&turdet=YES&flag=30
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Deltagere VM: 

 Fra Nordstrand SKU: Thyra Kvendseth 

 Fra OSSU: Embla Ekeland Grønn, Linnea Larre 

 Fra Vålerenga USK: Ingrid Skaslien 

 

Detaljerte norske resultater fra VM her. 

 

VM for juniorer (U20) 

I VM for juniorer i Dehli, India, 15.-25. oktober deltok FM Eivind Olav Risting fra 1911U som Norges 

eneste representant. Han tok 5,5 p., noe som ga 52. plass blant 94 deltagere, 15 plasser over 

forhåndsrangeringen.  

 

Annet 
OSU har for tiden mange svært sterke medlemmer født rundt årtusenskiftet. Mange av disse innehar 

nå IM, FM eller sågar GM-tittelen, og de fleste er eller har nylig vært elever på sjakklinjen på NTG 

Bærum. Vi gleder oss over fremgangene. NTGs sjakklinje med Simen Agdestein som lærer har en 

sentral rolle i utviklingen av tittelspillere fra Oslo og Norge. 

 

3.  Samarbeid med andre 
OSU har i perioden, som tidligere, hatt samarbeid med Ungdommens Sjakkforbund (USF), samt kontakt 

med Oslo kommune, UngOrg, Sparebankstiftelsen DNB, andre kretser i USF og med Oslo og Omegn 

Sjakkrets (OOS). Nytt av året er turneringsarrangementer på Sentralen. 

 

I 2019 har OSU vært involvert i en del samarbeidsaktiviteter. Under følger en nærmere omtale: 

 

UngOrg: OSU var representert på UngOrgs årsmøte 13. mars 2019, men vi deltok i år ikke på UngInfos 

Julegrøt i deres lokaler i Møllergata 3. Vi har i år ikke benyttet oss av UngOrgs tilbud om utskrift av 

papirer eller lån av møterom, men dette kan være aktuelt i 2020. UngOrg har to moderne og lett 

tilgjengelige møterom til utlån. Rommene kan også lånes av lokallagene. UngOrg la i mars 2019 frem 

Osloungdommens frivillighetsmelding, som interesserte finner her. 

 

Oslo kommune: På årets frivillighetskonferanse (8. oktober, program her) ble Finn Møller, 

æresmedlem i 1911U, den første mottaker av Oslo kommunes frivillighetspris! Prisen ble delt ut for 

første gang i 2019 og skal heretter tildeles årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for 

frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte 

fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening. 

Statutter her (sak 210). 

 

http://chess-results.com/tnr470708.aspx?lan=1&art=25&fedb=NOR&turdet=YES&flag=30
https://www.ungorg.no/2019/03/04/rapportlansering-osloungdommens-frivillighetsmelding-2019/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/frivillighetskonferansen/
https://www.oslo.kommune.no/dok/Bystyret/2019_06/1313397_6_1.PDF
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Finn Møller (94), æresmedlem i bl.a. 1911U og USF, OSUs eldste medlem og sjakkinstruktør i over 50 

år (hovedsakelig på Korsvoll skole), mottar Oslo kommunes første frivillighetspris på Oslo kommunes 

frivillighetskonferanse 8. oktober. For noen år siden ble Finn tildelt Kongens fortjenestemedalje.  

Foto: Hanne Gundersen 

 

Konferansen er en årlig møteplass for frivillig og kommunal sektor hvor ulike felles tema belyses og 

drøftes. Konferansen er en oppfølging av kommunens frivillighetsmelding fra desember 2016. Tema 

for årets møte var "Flest mulig, lengst mulig – hvordan sikre motivasjon og rekruttering til en 

mangfoldig frivillighet?". Kommunens frivillighetsmelding finner du her. Byens ordfører de siste årene, 

Marianne Borgen, var i sin barndom en fremgangsrik sjakkspiller på Veitvet skole. Driftstilskuddet OSU 

mottar fra Oslo kommune er avgjørende for aktiviteten i mange lokallag. 

 

Lørdag 28. september bemannet OSU sjakkstanden på «Generation Games», et tiltak/konsept med 

internasjonalt utgangspunkt og forgreninger som ble gjennomført for tredje gang Norge. Mens det 

lørdagen før var høysommer i Oslo, var været den 28. september begredelig, og besøket deretter. De 

to første timene var det oppholdsvær, mens de to timene regnet bort. Sted for arrangementet denne 

gangen var Myntgt. 2-kvartalet, som med tiden skal bli en skole. 

 

Lørdag 1. juni deltok OSU på Oslo Byliv, med sjakkstand i Nedre Slottsgate nær Rådhusgaten. Også 

dette arrangementet ble rammet av regnvær, om enn i mindre grad enn Generation Games ca. fire 

måneder senere. Oslo kommune disponerer et eller to utesjakkbrett, slik at de kan ha sjakkaktiviteter 

uten at OSU eller andre sjakkorganisasjoner må involveres. 

 

USF, Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen: Prosjekt SkoleSjakken ble vinteren 2018 rullet ut i Oslo og 

Akershus, som de siste fylkene i landet, og Sjakk5ern (klasselagturnering for 5. klassinger) ble utvidet 

med Sjakk9ern for byens 9. klassinger, uten at OSU har vært involvert i nevneverdig grad. Vi deltok på 

USFs stand på Verdens kuleste dag lørdag 31. august på Akershus festning, et arrangement i regi av 

Sparebankstiftelsen DNB. Sjakkstanden var utmerket, og selv med litt usentral beliggenhet var det fullt 

hus gjennom hele dagen.  

 

Sparebankstiftelsen DNB eier huset «Sentralen» i Øvre Slottsgate 3, og de ønsker å låne ut lokaler til 

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/frivillighet/frivillighetsmeldingen/
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barne- og ungdomssjakken i Oslo. I januar 2019 gjennomførte vi for første gang en turnering på 

Sentralen (jfr. side 4), noe som ble fulgt opp med Oslomesterskapet for skolelag i mars. Samarbeidet 

fortsetter i 2020, til begge parters tilfredshet. Lørdag 11. januar 2020 deltok OSU med sjakk (simultan 

og to møterom) på Barnas Nyttårsfest på Sentralen. 

 

OOS: Det var ingen kontakt med OOS i 2019. Vi håper å gjennomføre Det åpne OM for jenter og kvinner 

høsten 2020 i samarbeid med OOS. 

 

Sjakkskoler: Sjakkskoler i skoleferiene har som vanlig blitt gjennomført av Dragulf Oslo USK/Stormester 

AS på Skøyen skole (vinter og høst) og Bygdøy skole (sommer), alle med god oppslutning. Da en stor 

andel av deltagerne ikke er OSU-medlemmer, og for at arrangøren skal stå friere, var vintersjakkskolen 

2019 den siste der OSU bidro. En gang i måneden arrangeres det BGP-turneringer på NTG, Bekkestua. 

Mange OSU-medlemmer deltar i disse.  

 

4. Medlemmer 
Etter en topp i 2017 falt OSUs medlemstall via 1846 i 2018 til 1653 i 2019 (-10,5%). OSUs andel av USFs 

medlemsmasse har sunket betydelig til ca. 36%, mot tidligere ca. 43%. Det var ingen nye eller nedlagte 

lokallag i 2019. Det er ingen klar trend i medlemstallet for det enkelte lokallag, men tilbakegangen for 

de fire store fra 2017 til 2018 har i 2019 akselerert. Ca. 70% av OSUs medlemmer er i alderen 7 til 10 

år og ca. 90% er under 13 år. 21,8% av medlemmene er jenter, noe som er en tilbakegang på over 3 %-

poeng fra 2018 og noe lavere enn i årene før 2018. 

 

Revisorbekreftet medlemstall for OSU 2009-2018, registrerte medlemmer i HyperSys pr. 31.12.19 

for 2019: 

Lokallag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1911U 487 502 485 411 444 449 462 436 497 426 331 

NSKU 335 373 409 331 360 442 422 366 537 385 443 

Dragulf Oslo 
USK*** 

- - - - 500 655 465 430 380 432 371 

Vålerenga USK - - - - - 405 382 262 299 375 252 

Tiger USK 174 262 274 202 303 - - - - - - 

OSSU 617 616 606 478* 27 33 63 45 76 53 66 

Kampen PBU 22 31 23 15 22 25 59 43 56 50 44 

Haugerud SF 
BUL 

- - - - - - 33 34 37 34 41 

Rødtvet SKU - - - - - 23 27 35 37 29 36 

Rødtvet SKK 30 21 - - - - - - - - - 

Stjernen SKU - - - - - - - - 14 25 30 

Vålerenga SKU 7 9 9 7 7 - - - - - - 

Vestli SKU - - - - - 25 26 17 24 23 20 

Veitvet SKU - - - - - - - 26 23 13 15 

Groruddalen SK 
USF 

- - - - - 25 6 4 4 1 3 

ASKU 10 7 7 9 10 - - - - - - 
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Lindern USK 13 14 18 13 - - - - - - - 

Romsås SK USF - - 16 - - - - - - - - 

Sjakkam U 50 - - - - - - - - - - 

Totalt 1745 1835 1847 1466 1673 2082 1901** 1699 1984 1846 1653 

Tellende 1688 1789 1577 1284 1587 2012 1834 1593 1859 1759 N/A 

*478 ble innmeldt i USF, revisorbekreftet tall er 358. 

**1945 iflg. USF. Avvik: OSSU (22), 1911U (13), Rødtvet (8) og OBSK (1) 

***OBSK til 31.12.18 

Kursiv: Ikke revisorbekreftet 

 

 

 
 

Vi ser at de fire store lokallagene (NSKU, Dragulf Oslo USK, 1911U og VUSK) står for en stor andel av 

OSUs medlemmer, og disse er Norges fire største lokallag også i 2019. I 2019 steg de små lokallagenes 

andel av medlemsmassen betydelig til 15,5% (12,4% i 2018), og bekreftet dermed trenden fra 2012, 

der nedgangen i 2018 var et unntak. Dette skyldes både flere medlemmer i de små lokallagene og 

færre medlemmer i de store. Tre av de fire store lokallagene hadde en betydelig nedgang (14-33%) 

Hvert år siden 2015 har over 200 av OSUs medlemmer vært medlem i et av de mindre lokallagene. 

OBSK byttet 1. januar 2019 navn til Dragulf Oslo USK. 

 

5. Informasjon 
Hjemmeside 
Informasjon til lokallagene går via e-post og OSUs hjemmeside på internett, 

http://ungdom.oslosjakk.no.  

 

Fra 13. mars 2020 har OSU arrangert daglige turneringer på Lichess.org, som følge av at koronaviruset 

umuliggjør sjakkspilling ansikt til ansikt. Vanligvis deltar 10-15 spillere i turneringene. Informasjon om 

og lenke til turneringene legges løpende ut i en nyhet på OSUs nettside. 

 

En del av lokallagene har meget våkne og informative hjemmesider, og OSU har lenker til lokallagene 

under «Om» -> «Klubber i OSU». 

 

http://ungdom.oslosjakk.no/
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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. 

 

NRKs ekspertkommentator og tidligere OSU-leder Torstein Bae har nå lagd tre sesonger av «Torsteins 

sjakkskole», hver med 7-12 episoder. Dette finner du her https://tv.nrk.no/serie/torsteins-sjakkskole 

eller ved å søke på www.nrk.no. 

 

Både for instruktører og for tillitsvalgte anbefales det svenske sjakkforbundets sider for sjakkledere: 

https://schack.se/trana/. Der finner man boken «Schackledarens handbok» av Jesper Hall 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 underskudd på kr 12.103, noe som er ca. kr 35.000 bedre enn 

budsjettert. 

 

Etter vedtak på årsmøtet fordeles 84 % av støtten til lokallagene i henhold til antall støtteberettigede 

medlemmer. Det er bevilget støtte fra kretsen til våre deltagere i norske mesterskap for barn og 

ungdom, nordiske mesterskap, europeiske mesterskap, verdensmesterskap og junior-VM, til OSUs 

jentegruppe, til stipend i Landsturneringens juniorklasse og til vintersjakkskolen i vinterferien (uke 8). 

 

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.  

 

I løpet av 2019 byttet OSU revisor, da det var lang reisevei til den tidligere revisors kontorer. Ny revisor 

er HCA Revisjon & Rådgivning AS, Henrik Ibsens gate 60 C. HCA reviderte i oktober 2019 

medlemstallene til små lokallag og i januar 2020 årsregnskapet for 2019. 

 

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 
Magnus Carlsen, i mange år bosatt i Oslo, har nå vært verdensmester i over seks år, og byen og landet 

er vant til sjakksendinger på TV fra verdensmesterskapene og enkelte eliteturneringer (f.eks. Norway 

Chess) og at sjakk er «kult». Sjakken har i disse årene fått en helt annen status enn før november 2013.  

 

 

http://www.sjakkakademiet.no/
https://tv.nrk.no/serie/torsteins-sjakkskole
http://www.nrk.no/
https://schack.se/trana/
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Mye positivt skjedde i Oslos barne- og ungdomssjakk i 2019, som man ser av kapittel 1-6 i denne 

årsberetningen. På sikt er kanskje samarbeidet med det nye arrangørstedet Sentralen og de store 

rekrutteringsmulighetene som ligger i Sjakk5ern og Sjakk9ern (Skolesjakken) (barn og ungdom) og 

Sjakkduell (ungdom), samt Dragulfs (tidl. OBSK) oppbygning av et klubbmiljø i løpet av høsten 2019, 

det som gir størst grunn til optimisme. Så det bør være gode muligheter for lokallagene for å øke sine 

medlemstall, og, hvis kapasitet, aktivitet. Etter nedgang i deltagertallene i OSUs turneringer fra 2017 

til 2018, snudde tallene i 2019, noe som kanskje kan tilskrives VM-matchen i London i november 2018 

og VM i hurtigsjakk og lynsjakk i romjulen, noe som ga stor pågang til mange av lokallagene i starten 

av 2019.  

 

OSUs medlemstall fortsatte imidlertid nedover. Dette kan skyldes at en del AKSer, som følge av ny 

Rammeplan for Aktivitetsskolen høsten 2018, ikke lenger ønsker sjakkurs med egenbetaling i regi av 

OSUs lokallag. Diverse fotballakademier er også en konkurrent av betydning på denne arenaen. Vi 

forventer en ytterligere nedgang i medlemstallet i 2020 både på bakgrunn av færre medlemmer via 

AKS og koronatiltakene som har medført hjemmeskole og forbud mot å møtes i større grupper og på 

nært hold siden 13. mars 2020. Blant erfarne og noen relativt ferske sjakkspillere blomstrer 

nettsjakken, og OSU og flere lokallag arrangerer turneringer på Lichess.org (OSU to turneringer hver 

dag, dvs. over 60 så langt), men for de færreste som nettopp har lært, eller er i ferd med å lære, 

grunnleggende sjakk, er nettsjakk attraktivt. På et par års sikt bør imidlertid mulighetene til å utbre 

sjakken blant flere av Oslos barn og ungdom være store, jfr. forrige avsnitt. 

 

Når disse forventes å komme i gang igjen til høsten, bør arrangement av og deltagelse i BGP-

turneringer bli bedre, og selv om OSU-medlemmer også i 2019 kunne smykke seg med mange titler, 

merker vi økt konkurranse fra resten av landet, spesielt i de yngre årsklassene. Det er fortsatt en stor 

utfordring å finne frivillige som vil ta ansvar, og som vil bidra i OSUs større turneringsarrangementer. 

Barne- og ungdomssjakken i Oslo, i OSU så vel som i lokallagene, er helt avhengig av foreldre som stiller 

opp, og hvis ikke lokallag en sjelden gang tar i et tak for hele Oslo, vil aktiviteten dø ut. Vår sterke 

oppfordring er: Bidra i dugnaden for barne- og ungdomssjakken i Oslo! 

 

 

Oslo, 15. april 2020 

 

Styret i OSU: 

 

 

________________________  ____________________         ____________________ 

Kristoffer Gressli (leder)  Per F. Olsen                Sheila Barth Stanford 

 

 

________________________  ____________________ 

Tor Skaslien    Johs R. Kjeken 


