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Årsberetning for 2020 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.
For barne- og ungdomssjakken i Oslo, som for resten av landet, og verden, ble 2020 et meget uvanlig
år på grunn av covid-19-pandemien. Torsdag 12. mars ble de mest inngripende tiltak Norges befolkning
har opplevd i fredstid offentliggjort, og så godt som all aktivitet som innebærer å treffe andre, stoppet
opp. I mai kom samfunnet og noen av lokallagene i gang igjen med sitt vanlige tilbud, mens andre
lokallag forble stengt. Etter sommerferien kunne barn og ungdom møtes til idretts- og fritidsaktiviteter
og turneringer omtrent som normalt frem til 29. oktober, da det ble strammet inn for turneringer. Fra
10. november kunne maksimalt 20 barn og ungdommer under 13 år delta på innendørs idretts- og
fritidsaktiviteter i Oslo.
Sjakk er bedre tilpasset spilling, læring og undervisning på internett enn mange andre fritidsaktiviteter,
og noen lokallag flyttet mer eller mindre raskt over til nett med undervisning og/eller spilling på den
kostnads- og reklamefrie sjakkplattformen Lichess.org. OSU og Dragulf arrangerte daglig hver sine
turneringer frem til begynnelsen av juni. OSU har resten av 2020 og så langt i 2021 arrangert
turneringer minst hver helg (normalt tre turneringer) og i perioder oftere.
Pandemien har fortsatt i 2021. Bare i februar og den første uken i mars var det mulig å møtes for den
ukentlige sjakkvelden, for tirsdag 9. mars ble nye stenge restriksjoner offentliggjort. Disse inkluderer
idretts- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom, og gjelder minst til 6. mai 2021.
Covid-19-viruset er årsaken til sterkt redusert aktivitet og ditto medlemstall i 2020, og det kunne vært
nevnt i så godt som hvert avsnitt, men nevnes heretter så lite som mulig. Dersom normale aktiviteter
ikke er gjennomført, skyldes det pandemien.

1. Organisasjon
Styret
Årsmøtet ble på grunn av pandemien utsatt fra 1. april til 15. april, og det ble avholdt ved hjelp av
nettmøteløsningen Jitsi.org. Følgende styre og valgkomité ble valgt:
OSUs styre i 2020:
Leder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

1. varamedlem
2. varamedlem

Per F. Olsen
Johs R. Kjeken
Sheila Barth Stanford
Rune Arild Wågene
Sara Næss
Aleksander Lindbøl
Gaute Bergan

1911U
1911U
Stjernen SKU
Kampen pBU
Vålerenga USK
1911U
1911U

(tidl. kasserer)
(tidl. styremedl.)
(gjenvalg)
(ny)
(ny)
(ny)
(ny)

Valgkomité
Kristoffer Gressli, Stjernen SKU (leder), Tor Skaslien, Vålerenga USK og Mia Øgren.
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OSUs leder i 2018 og 2019 Kristoffer Gressli, Stjernen SKU og mangeårig styre- og varamedlem Tor
Skaslien, Vålerenga USK gikk ut av styret.
Det har vært avholdt fem styremøter i perioden; ett fysisk, tre nettmøter og ett på epost.

Arbeidsmiljø og kvinneandel
Arne-Birger Lund har vært OSUs administrasjonssekretær i 2020.
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 to kvinner i styret. Dette er en
høyere andel kvinner enn vanlig innen norsk sjakkliv. 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
2020 var ikke året for å starte nye lokallag, og det ble så vidt OSU kjenner til, ikke opprettet nye lokallag
i Oslo i løpet av året. Groruddalen SK - USF ble lagt ned i desember etter å ha vært uvirksomt over
lengre tid også før pandemien. OSU har dermed for tiden 11 lokallag.
Fra og med 13. mars 2020 arrangerte OSU frem til 7. juni daglige «arena»-turneringer på Lichess.org.
Frem til skolene åpnet 27. april var det to turneringer hver dag. Vanligvis deltok 10-15 spillere i
turneringene, flere midt i mars og færre mot og gjennom sommeren. Disse «OSU-turneringene»
fortsatte fra 13. juni hver helg gjennom hele 2020, og iblant oftere (ca. 250 turneringer). Pr. april 2021
pågår de fortsatt (totalt 300-350 turneringer). Informasjon om og lenke til OSU-turneringene blir
løpende lagt ut i nyhet på OSUs nettside. Dragulf arrangerte frem til sommeren daglig ulike typer
turneringer på Lichess med premiering (fysiske premier ble sendt ut!), og har stort sett arrangert
turneringer der siden, gjennom 2020 totalt 74 turneringer. For øvrig forsøkte enkelte lokallag å
arrangere turneringer på Lichess, men det var vanskelig å få mange nok til å delta. Turneringene på
Lichess har utvilsomt bidratt til at en del har fortsatt å spille sjakk, og kanskje har noen nye begynt,
men erfaringen er at nettsjakk ikke slår godt an blant de helt ferske, og at alle fra ferske til erfarne
savner det sosiale aspektet ved å møtes ansikt til ansikt over, og rundt, sjakkbrettet.
I tillegg til aktivitet i lokallagene og på nett, er det, når det er mulig å være på skolen, sjakkaktivitet
rundt omkring, mange steder uten at OSU er klar over det. Det spilles trolig sjakk på veldig mange
AKSer, og noen steder er det egne ansatte som kan mer eller mindre sjakk.
Norsk sjakk startet høsten 2015 et landsomfattende prosjekt kalt SkoleSjakken, støttet av
Sparebankstiftelsen DNB. Vinteren 2020 var det noe aktivitet i Sjakk5ern og Sjakk9ern i Oslo, og her er
en artikkel om en simultan på Grefsen skole i 2019. På Grefsen var det skolesjakklag (SSL) i 2019, men
dette fortsatte ikke i 2020. OSU vet ikke om andre skoler der det er stiftet og drives skolesjakklag, men
håper at det er sjakkaktivitet på mange skoler, selv om det er vanskelig å treffes på tvers av klassetrinn
og kohorter.
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. 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
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Høyenhall (delt 2. plass). Et utmerket tiltak som gir et meget godt utgangspunkt for rekruttering
av ungdom. Et tilsvarende opplegg skulle gjennomføres fra november 2020, men ble rammet av
strammere smittevernregler på skolene, og online-turneringer viste seg vanskelig å gjennomføre. Vi
håper Sjakkduell gjennomføres i kommende skoleår!

2. Aktivitet i 2020
Egne arrangementer
Hovedoppgavene for kretsen er å arrangere Oslomesterskapet for ungdom individuelt (terminfestet
til 24.-25. oktober) og Oslomesterskapet for skolelag (terminfestet til 28.-29. mars). Begge skulle
funnet sted i marmorsalen på Sentralen i Øvre Slottsgate 3, men ble avlyst. 24. og 25. oktober ble det
isteden arrangert turneringer utenfor OSUs regi. I disse deltok hhv. 21 11-16-åringer og 32 7-10åringer. Dessverre var Trygve Waage Cup i januar OSUs eneste arrangement som lot seg gjennomføre
i 2020. Trygve Waage Cup 2021 er utsatt på ubestemt tid fra januar 2021.
Vi tar med deltagertallene siden 2002/2003 selv om det ikke ble arrangert noe OM i år:

Oslomesterskapet for skolelag ble først utsatt og i mai avlyst.
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Barnelagturneringen Trygve Waage Cup ble arrangert helgen 25.-26. januar. Spillested var som i
2019 Forstanderskapssalen i 3. etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3. 21 lag stilte, tre mer enn i 2019,
og rekord. Halvparten av lagene var tilreisende, noe vi er glade for. Bærum SSU vant turneringen, som
første lag fra utenfor
Oslo. Det var ingen
parallell
individuell
turnering for ungdom.
Komplett resultatliste
for Trygve Waage Cup
finnes på OSUs nettside
under
fliken
«Arrangementer».

Det åpne OM for jenter og kvinner, planlagt til
høsten 2020, kunne ikke arrangeres.
I figuren til høyre finnes deltagertallene for 20082019.

OSUs jentegruppe
OSUs jentegruppe har til formål å øke antallet jenter i OSU. Jentegruppen har også i 2020 møttes
tirsdager kl. 17.30-18.45 i OSS’ lokaler i Bogstadveien 30. Erle Marki Hansen og Embla Ekeland Grønn
har vært instruktører gjennom hele året. Jentene har dermed to flinke og aktive kvinnelige sjakkspillere
som instruktører. I vårsemesteret frem til 12. mars deltok 7-9 jenter hver gang, alle deltok også i 2019.
Da gruppen kom i gang igjen fra 5. mai, var det syv ulike deltagere, ca. fem hver gang. Fem ganger i
mars og april utgikk. Vårsesongen ble derfor forlenget til 9. juni.
Høstsesongen startet i september med seks deltagere før et par ukers buss-streik og stigende smittetall
reduserte deltagerantallet. 17. og 24. november, 8. og 15. desember arrangerte OSU jenteturneringer
på Lichess, stort sett med fem deltagere. 1. desember var det avslutning av semesteret og året med
fysisk oppmøte (barneskoleelever kunne møtes).
Så langt i 2021 har det vært fire fysiske samlinger, alle i februar og mars og med 2-3 deltagere. På
Lichess har vi gjennomført turneringer, simultaner og litt trening. Vi håper Oslo er tilbake til normalen
fra september, og at jenter fra mange av OSUs lokallag finner veien til OSUs jentegruppe.

Barnas Grand Prix 2020
I januar og februar forløp sesongen som vanlig. Deretter var det ikke mulig å arrangere turneringer før
i juni, og fra slutten av oktober ble det ikke mulig å gjennomføre turneringer i Oslo, noe som i slutten
av april 2021 fortsatt er situasjonen. En oppsummering av BGP-sesongen gir dermed liten mening, men
vi nevner at Dragulf USK arrangerte fire turneringer; i januar, februar, juni og september. De tre siste i
forbindelse med sjakkskole/sjakkleir i skoleferiene. Dette var de eneste BGP-turneringene arrangert i
Oslo i 2020. I Oslos nabokommuner var det fem BGP-turneringer, hvorav fire i perioden august november.
Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo
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OSUs styre er fortsatt bekymret over at det blir arrangert altfor få BGP-turneringer i Oslo. Lokallagene
bør, når vi kommer tilbake til normale tider, 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.

OSSU Junior International
En turnering som faktisk ble arrangert i 2020, var OSSU Junior International 24.-28. Selv om turneringen
denne gangen ikke kunne være internasjonal, var den en kjærkommen mulighet til å møtes til dyst
over et ekte sjakkbrett. Som vanlig var det 5 runder langsjakk fra onsdag ettermiddag til søndag. I år
var det bare plass til 40 spillere, 20 i hver gruppe.
Dette var tredje året på rad turneringen ble arrangert, men den har ikke tidligere vært nevnt i OSUs
årsberetning, en forglemmelse som nå er rettet opp. Arrangør OSSU har skrevet en utmerket nyhet
med rapport fra turneringen på sin nettside. Resultater i nyheten eller her.

Eksterne arrangementer
Etter 12. mars ble ingen nasjonale mesterskap der spillerne møttes ansikt til ansikt over brettet
avholdt. Det var heller ikke fysiske internasjonale mesterskap etter mars. Isteden ble en del av
mesterskapene erstattet av netturneringer i september, november og desember, da det plutselig ble
arrangert veldig mye. Netturneringene er tatt inn her under den tradisjonelle turneringens overskrift.
Tre mesterskap i årets første måneder ble arrangert som normalt i 2020.

NM for jenter, Bergen 28. februar til 1. mars – To Norgesmestre!
Søråshøgda sjakklubb var arrangør av NM for jenter og kvinner 2020. Som i Det åpne Oslomesterskapet
var både jenter og kvinner samlet til turnering. Det var 44 deltagere i jenteklassene og 27 i
kvinneklassene. Vinner av eliteklassen, som ble Olga Dolzhykova, primus motor i Dragulf, kvalifiserte
seg til en plass i VM i hurtigsjakk i St. Petersburg i romjulen 2020 (avlyst). 9 av deltagerne i jenteklassene (15 i 2019) og 5 i eliteklassen var fra OSU.
Lilleputt:
Kadett:
Junior (U20):

1. og Norgesmester Elma Selvik, 1911U 4,5/5.
1. og Norgesmester Livia Lindstad, Nordstrand SKU 4/5.
2. plass Embla E. Grønn, OSSU 3/5.

Andre deltagere fra OSU i jenteklassene:
Kadett: Emilie Lazareva, 1911U og Linnea Larre, OSSU.
Miniputt: Ilana Tamar Vitenberg, 1911U, Emilie Esther Vitenberg, 1911U, Linnea R. Lindholm, Dragulf
Oslo USK, Emthe Solskinnsbakk, Stjernen SKU.
Selv om resultatene i de eldre klassene er gode, er rekrutteringen til jentesjakken i Oslo en kilde til
bekymring. Alle NM-resultater her.

NM for ungdomslag, Drammen 14. til 16. februar
36 lag deltok i årets NM for ungdomslag, mot 40 året før. I år var 8 av lagene fra Oslo (2019: 12). Beste
barnelag (opp til 13 år) fra Oslo var Nordstrand SKU 1 som tok 2. plassen (10/12 lagpoeng, kun 0,5
individuelt poeng bak vinnerlaget), etter seier over OSSU (3. plass) i siste runde. I Juniorklassen (opp
til 20 år) kom ingen OSU-lag på pallen denne gang. Resultater her.
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NM for skolelag, Molde 17. til 19. april – Avlyst
NM for ungdom individuelt, Bergen 13. til 15. november – Avlyst
Unge Mestre
Som plaster på såret for at NM for ungdom i Bergen måtte avlyses, lagde arrangørklubbene en digital
festival med kurs, simultan og turneringer på Lichess for alle under 18 år fredag-mandag 27.-30.11.
Totalt deltok ca. 100 barn og ungdommer. Fra OSU var det 18 deltagere fordelt på 7 fra 1911U, 5 fra
Nordstrand SKU, 3 fra Dragulf Oslo USK og 3 fra OSSU.
Prøve-NM i hurtigsjakk for ungdom online 2020 5.-6. desember
Som en erstatning for NM for ungdom, arrangerte USF Prøve-NM i hurtigsjakk. Turneringen ble spilt
over to dager med 4+3 runder på Lichess.org, og samlet hele 188 deltagere i klassene U18, U16, U14,
U12 og U10.
Eneste OSU-spiller blant de tre beste i sin klasse var Håvard Haug,
OSSU med 3. plass (6/7) i U10. Iflg. USF var Nordstrand SKU
lokallaget med flest deltagere (16). Ingen andre av OSUs lokallag
hadde iflg. USF mer enn 9 deltagere.
Lenker til Lichess-turneringene finnes i denne nyheten på bergensjakk.no.

Landsturneringen – Avlyst

Representasjon
Norden
Nordisk mesterskap for ungdom 2020, Fredericia, Danmark 14. til 16. februar:
Hele seks av Norges ti spillere var fra OSU, to mer enn i 2018 og 2019. Av Norges ene gull, tre sølv og
tre bronse stod OSUs representanter for to av sølvmedaljene og en bronse.
Kl. A (18-20 år): 7. FM Eivind Olav Risting, 1911U 3,5 p.
Kl. B (16-17 år): 2. FM Noam Aviv Vitenberg, 1911U 4,5 p. og
3. Sondre Lillestøl Melaa, OSSU 4 p.
Kl. D (12-13 år): Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU
Kl. E (11 år og yngre): 2. Isak Vinh Brattgjerd, OSSU 4 p. og 5.
Louis Khoo-Thwe 3,5 p.
Hvis vi ser bort fra kvalitetspoengene, endte Eivind på delt 3. plass og Noam på delt 1.
Arrangørens tabeller her. Mye mer oversiktlig er oppsummeringen på bergensjakk.no.
Nordisk mesterskap for jenter 2020, Bergen, april – Avlyst
Nordisk mesterskap for jenter online 2020, 12.-13. desember – Mester!
Til erstatning for Nordisk mesterskap for jenter i april, arrangerte USF helgen 12.-13. desember Nordisk
mesterskap for jenter online. Turneringen ble spilt på Lichess over 5 runder med betenkningstid 60
minutter + 30 sekunder pr. trekk og Zoom-overvåkning. Iflg. USF var dette tidenes første nordiske
mesterskap online.
Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo
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Det var 34 deltagere fra fem land fordelt på tre klasser der U20 og U16 spilte sammen for å unngå
oddetall. Halvparten av de åtte norske deltagerne kom fra
OSU, med tre fra Nordstrand SKU og en fra 1911U. Norge ble
nest beste nasjon med en medalje av hver valør, og spillere fra
OSU sto for de to edleste valørene.
Kl. U20: Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU
Kl. U16: 2. Livia Lindstad, Nordstrand SKU 4/5
Kl. U13: 1. og Nordisk onlinemester Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU 4,5/5 og 5. Elma Selvik 3/5
Resultater her.
Nordisk mesterskap for skolelag – Avlyst
U16 4 Nations Online Rapid Team Tournament - Kadettlandskamp på nett 21. november
Lørdag 21. november ble årets kadettlandskamp gjennomført,
naturligvis på nett. Hvert år siden 2016 har Norge og Sverige
møttes, og i årets utgave var også Island og Finland invitert, slik at
det var en firenasjoners kadettlandskamp. Turneringen skulle
spilles med 12 (8 åpne og 4 jenter) spillere på hvert lag på norsk
sjakks nye spillplattform Spillsjakk.no, noe som kun fungerte i
runde 1. Etter mange timers venting ble turneringen flyttet til
Lichess og spilt som en lagturnering der. Da hadde noen spillere
falt av, slik at det ikke ble noen ordentlig landskamp. Sverige (138 p.) vant foran Norge (128 p.). Fra
OSU stilte Axel Tunsjø (turneringens toppscorer med 22 p. (10 seire og 2 remiser)), FM Noam Aviv
Vitenberg, FM Jens E. Ingebretsen, Livia Lindstad (turneringens beste jente med 14 p.) og Amelia
Nordquelle.
Resultatliste på Lichess.

EM og VM for ungdom og VM for juniorer – Avlyst
Som erstatning for EM og VM for ungdom ble det spilt onlineturneringer.
EM for ungdom online 2020
Turneringen ble avviklet helgen 18.-20. september med 9
runder hurtigsjakk fordelt på tre runder hver dag. Det var 23
norske deltagere hvorav 8 fra OSU. Deltagerne satt samlet ulike
steder, alle OSUs deltagere naturligvis i Oslo.
Sterke resultater gjorde Thyra Kvendseth (nr. 10 i JU18), FM
Jens E. Ingebretsen (nr. 11 i U16) og FM Noam Aviv Vitenberg
(nr. 16 i U16).
OSUs deltagere i EM online:
 Fra Nordstrand SKU: Thyra Kvendseth, Livia Lindstad, Amelia Nordquelle
 Fra 1911U: FM Noam Aviv Vitenberg, Emilie Lazareva
 Fra OSSU: FM Jens E. Ingebretsen, Isak Vinh Brattgjerd
 Fra Vålerenga USK: Ingrid Skaslien
Oslo kommune støtter barne- og ungdomssjakken i Oslo
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Resultater og ytterligere omtale finnes hos bergensjakk.no.
Online World Cadets & Youth Rapid Chess Championships 2020
Europeisk kvalifisering ble spilt mandag-onsdag 7.-9. desember på Torneloplattformen med syv runder hurtigsjakk (10 minutter + 3 sekunder pr.
trekk). Det var fem aldersklasser og Norge stilte i U12, U14, U16 og U18
åpen og jenter. Hvert land kunne ha med kun én spiller i hver klasse. 6 av 8
norske spillere tok 50% eller mer, men bare de tre beste i hver klasse
kvalifiserte seg til finalespillet 19.-22. desember.
Fire av Norges åtte spillere var fra OSU, og alle gjorde en god innsats.
OSUs deltagere i VM-kvalifiseringen
Open
U18: IM Tor Fredrik Kaasen, Vålerenga USK
U16: FM Noam Aviv Vitenberg, 1911U

Jenter
U18: Ingrid Skaslien, Vålerenga USK
U14: Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU

Resultater her.

3. Samarbeid med andre
OSU har i perioden, som tidligere, hatt samarbeid med Ungdommens Sjakkforbund (USF) og
Sparebankstiftelsen DNB (Sentralen), samt kontakt med Oslo kommune, UngOrg og andre kretser i
USF. Av naturlige årsaker har samarbeidet vært mindre omfattende enn tidligere. Under følger en
nærmere omtale:
UngOrg: Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av
ca. 50 barne- og ungdomsorganisasjoner. UngOrg fremmer engasjementet og interessene til barne- og
ungdomsorganisasjonene i Oslo, og bistår medlemsorganisasjonene med kurs og rådgivning. UngOrg
arbeider for å bedre barn og ungdoms situasjon og medbestemmelse på eget liv. OSU var representert
på UngOrgs årsmøte 14. april 2020, som ble gjennomført online. Vi har heller ikke i år benyttet oss av
UngOrgs tilbud om utskrift av papirer eller lån av møterom, men dette kan bli aktuelt i 2021. UngOrg
har to moderne og lett tilgjengelige møterom til utlån. Rommene kan også lånes av lokallagene.
UngOrg låner også ut Zoom-lisens for nettmøter. UngOrg la 23. mars 2021 frem Osloungdommens
frivillighetsmelding, som interesserte finner her.
Oslo kommune: Oslo kommunes frivillighetskonferanse, der Finn Møller i 2019 ble tildelt Oslo
kommunes frivillighetspris, som den første, ble ikke avholdt i 2020. Konferansen er en årlig møteplass
for frivillig og kommunal sektor hvor ulike felles tema belyses og drøftes. 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.
I 2020 ble ikke «Generation Games», et tiltak/konsept med internasjonalt utgangspunkt og
forgreninger, gjennomført.
OSU var ikke involvert i Oslo Byliv i 2020, og trolig gjennomførte ikke kommunen noen slike
arrangementer. Oslo kommune disponerer ett eller to utesjakkbrett, slik at de kan ha sjakkaktiviteter
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uten at OSU eller andre sjakkorganisasjoner må involveres.
USF, Sparebankstiftelsen DNB og Sentralen: Sparebankstiftelsen DNB eier
huset «Sentralen» i Øvre Slottsgate 3, og de ønsker å låne ut lokaler til
barne- og ungdomssjakken i Oslo. I januar 2019 gjennomførte vi for
første gang en turnering på Sentralen (jfr. side 3/4), noe som ble fulgt
opp med Oslomesterskapet for skolelag i mars 2019. Samarbeidet
fortsatte i 2020, til begge parters tilfredshet. Lørdag 11. januar 2020
deltok OSU med sjakk (simultan og to møterom for partier) på Barnas
store nyttårsfest på Sentralen kl. 11-15. Trygve Waage Cup 25.-26. januar skulle være OSUs første
turnering av tre på Sentralen i 2020, men endte med å bli den eneste, da begge de to store
Oslomesterskapene måtte avlyses. Istedenfor OM individuelt ble det arrangert en mindre turnering
24. og 25. oktober slik at den flotte marmorsalen ble benyttet til sjakk.
Prosjekt SkoleSjakken ble vinteren 2018 rullet ut i Oslo og Akershus, som de siste fylkene i landet, og
Sjakk5ern (klasselagturnering for 5. klassinger) ble i 2019 utvidet med Sjakk9ern for byens 9. klassinger,
uten at OSU har vært involvert i nevneverdig grad. Verdens kuleste dag, et arrangement i regi av
Sparebankstiftelsen DNB, ble ikke gjennomført i år.
Takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, startet Ungdommens Sjakkforbund (USF) og Norges
Sjakkforbund (NSF) våren 2020 prosjektet «Flere mot SjakkToppen» (FMST), som er norsk sjakks nye
satsning på et godt trenings- og utviklingstilbud for de beste unge spillerne i landet. Prosjektet består
på nasjonalt nivå av en utviklingslandslagsgruppe (16-23 år) og to grupper for sterke 12-16-åringer
(Team Norway (4 fra Oslo) og Team Norway Challenge (6 fra Oslo, 7 i 2021)), og på regionalt nivå
(regioner) av regionale grupper for 9/10-16-åringer. Region Oslo består av OSUs lokallag samt Dragulf
Akershus USK. Tilbudet på regionnivå er «FMST region Oslo satsningsgruppe», som ble startet vinteren
2021 og hittil har hatt to nettsamlinger (7. mars og 11. april kl. 10.00 - ca. 19.15 for de som har deltatt
på alt). Satsningsgruppen består av ca. 60 av Oslos mest sjakkinteresserte 9-16-åringer.
«Flere mot SjakkToppen»-prosjektet arrangerte i mars og april 2021 lagturneringen «regionserien» på
plattformen spillsjakk.no. Turneringen skulle startet i februar, men også mars viste seg for tidlig, da
den tekniske løsningen hadde svært merkbare begrensninger. Selve spillingen fungerte imidlertid, og
region Oslo, som stilte med 16 av turneringens 40 lag, bet godt fra seg med 1. og 3. plass i gruppe A og
bl.a. 2. og 4.-6. plass i gruppe B.
OOS: Det var ingen kontakt med OOS i 2020. Vi håper å gjennomføre Det åpne OM for jenter og kvinner
høsten 2021 i samarbeid med OOS, dersom det er mulig å finne store nok lokaler.
Sjakkskoler: Dragulf USK har som vanlig arrangert sjakkskoler i skoleferiene, da disse har gått klar av
de strengeste smitteverntiltakene. På Skøyen skole (vinter), NTG (sommer) og Eiksmarka skole (høst),
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. I normale år arrangeres BGPturneringer på NTG, Bekkestua en gang i måneden gjennom hele året. Mange OSU-medlemmer deltar
i disse. Dragulf har lagd en fin YouTube-presentasjon (drøyt 2 min.) som oppsummerer deres
virksomhet gjennom året.
NTG/Tittelspillere: OSU har mange svært sterke medlemmer født rundt årtusenskiftet. Mange av disse
innehar nå FM, IM eller sågar GM-tittelen, og de fleste er eller har nylig vært elever på sjakklinjen på
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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.

4. Medlemmer
Etter en topp i 2017 på 1984 medlemmer, har OSUs medlemstall falt via 1846 og 1651 til 1025 i 2020.
Dette utgjør nesten en halvering på tre år, og årets medlemstall er 38,0% lavere enn i 2019. En
dramatisk nedgang, som naturligvis skyldes pandemien som nådde vårt land i mars.
Det var ingen nye lokallag i 2020, mens Groruddalen SK USF ble lagt ned. 19,9% av medlemmene er
jenter, noe som er en tilbakegang på ca. 2 %-poeng fra 2019, og også lavere enn i årene før 2019. OSUs
andel av USFs medlemsmasse utgjorde 32,8%, ned fra ca. 36% i 2019. 2020 var et unntaksår, så videre
analyse av medlemsmassen gir lite mening. Vi ser frem til bedre tider i 2021.
Revisorbekreftet medlemstall for OSU 2009-2019, registrerte medlemmer i HyperSys pr. 31.12.20
for 2020:
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Kursiv: Ikke revisorbekreftet

Med unntak av ett lokallag opplevde alle OSUs lokallag en dramatisk nedgang i medlemstallet fra 2019
til 2020. Nedgangen var 25-60%, og årsaken er omtalt i innledningen (side 1). OSSU klarte seg meget
bra i kriseåret og hadde en nedgang på bare 9,1%.
De fire store lokallagene (Dragulf Oslo USK, NSKU, 1911U og VUSK) står fortsatt for en stor andel av
OSUs medlemmer (83,2%). De tre første var Norges tre største lokallag også i 2020. Tre av de fire store
lokallagene hadde en betydelig nedgang også i 2019 (14-33%).

5. Informasjon
Hjemmeside
Informasjon til lokallagene går via epost og OSUs hjemmeside på internett,
http://ungdom.oslosjakk.no.
Noen av lokallagene har meget våkne og informative hjemmesider, og OSU har lenker til lokallagene
under «Om» -> «Klubber i OSU».

Tips til gode nettsider
Groruddalen sjakkakademi, som var kursavdelingen til Groruddalen sjakklubb, opprettet for en del år
siden nettstedet www.sjakkakademiet.no for alle som ønsker å lære sjakk, og for alle som kan spille
sjakk og ønsker å bli bedre. Her er det mye nyttig stoff for OSUs medlemmer og instruktører.
Lichess.org, som er et 100% gratis og reklamefritt nettsted, anbefales på det varmeste for alle som
ønsker å bli bedre i sjakk, uansett nivå. Spesielt under overskriftene «Lær», «Sjakknøtter» og
«Observer» er det mye godt stoff.
NRKs ekspertkommentator og tidligere OSU-leder Torstein Bae har nå lagd fire sesonger av «Torsteins
sjakkskole», hver med 7-16 episoder. Disse finner du her https://tv.nrk.no/serie/torsteins-sjakkskole
eller ved å søke på «Torsteins sjakkskole» på www.nrk.no.
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Både for instruktører og for tillitsvalgte anbefales det svenske sjakkforbundets sider for sjakkledere:
https://schack.se/trana/. Der finner man svært mye nyttig stoff. Boken «Schackledarens handbok» av
Jesper Hall er en annen meget god kilde til sportslige og administrative tips og inspirasjon.
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 29.553, noe som er ca. kr 75.000 bedre enn
budsjettert. Dette skyldes at pandemien medførte sterkt begrenset aktivitet og dermed reduserte
kostnader. I november ble beløpet som skulle vært brukt til støtte til NM for ungdom, fordelt på
lokallagene som ekstraordinært driftstilskudd.
Etter vedtak på årsmøtet fordeles 84 % av støtten til lokallagene i henhold til antall støtteberettigede
medlemmer. I normale år bevilges støtte fra kretsen til våre deltagere i norske mesterskap for barn og
ungdom, nordiske mesterskap, europeiske mesterskap, verdensmesterskap og junior-VM og til OSUs
jentegruppe.
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.
OSUs revisor er HCA Revisjon & Rådgivning AS, Henrik Ibsens gate 60 C. HCA reviderte i september
2020 medlemstallene til små lokallag pr. 31.12.19 og i januar 2021 OSUs årsregnskap for 2020.
Kretsens økonomi er god takket være Oslo kommunes driftstilskuddsordning. 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.
Iflg. UngOrg bekreftet Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, den 23. mars
2021 at Kulturetaten i Oslo kommune har sendt inn et forslag til byrådet om at organisasjoner som
OSU skal kunne velge mellom medlemstallet pr. 31.12.19 eller 31.12.20 når man søker om
driftstilskudd fra Oslo kommune for 2022. Se denne nyheten. Dette forventes å være positivt for OSU,
som mistet nesten 40% av medlemsmassen i 2020.

7. Sluttkommentarer
Magnus Carlsen, i mange år bosatt i Oslo, har nå vært verdensmester i over syv år, og byen og landet
er vant til sjakksendinger på TV fra verdensmesterskapene og enkelte eliteturneringer, og at sjakk er
«kult». Sjakken har i disse årene fått en helt annen status enn før november 2013.
Fra april 2020 flyttet toppsjakken over på nettet, og flere uker i hver måned siden da har det vært
mulig å følge de beste spillerne i verden kjempe mot hverandre mens de sitter hjemme ved PCen. Også
for barn og ungdom i Oslo var det store deler av året ikke mulig å møtes på sjakkturnering,
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og i noen uker på våren heller ikke til trening, slik at mye av sjakkspillingen i 2020 foregikk på
internett også for dem. Hittil i 2021 har det bare i tre uker vært mulig å møtes til sjakktrening.
Positivt i Oslos barne- og ungdomssjakk i 2020 er at flere har oppdaget mulighetene for å utvikle
sjakkferdighetene gjennom trening og spilling på nett (spesielt Lichess.org), i stor grad takket være at
Dragulf USK og OSU gjennom hele pandemien har vært meget aktive turneringsarrangører, og Dragulf
har arrangert en lang rekke nettkurs. Det gode samarbeidet med huset Sentralen fortsatte, og det bør
ligge store rekrutteringsmuligheter i Sjakk5ern og Sjakk9ern (Skolesjakken) (barn og ungdom) og
Sjakkduell (ungdom). Flere mot SjakkToppen-prosjektet bør kunne samle de mest interesserte 9-16åringene på tvers av lokallagene til glede for både toppspillere og de ikke fullt så erfarne.
OSUs medlemstall gikk naturlig nok ned i kriseåret 2020, noe som også var tilfellet i normalåret 2019.
En stor utfordring er det å høsten 2021 og fremover å komme tilbake til normal aktivitet og
medlemstallnivå. Blant erfarne og noen relativt ferske sjakkspillere blomstrer nettsjakken, men for de
færreste som nettopp har lært, eller er i ferd med å lære, grunnleggende sjakk, er nettsjakk attraktivt.
På sikt bør imidlertid mulighetene til å utbre sjakken blant flere av Oslos barn og ungdom være store.
Når samfunnet kommer i gang igjen, og sjakkturneringer til høsten trolig igjen kan arrangeres, bør
arrangement av og deltagelse i BGP-turneringer bli bedre. Vi merker 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, 28. april 2021
Styret i OSU:

________________________
Per F. Olsen (leder)

____________________
Johs R. Kjeken

________________________
Rune Arild Wågene

____________________
Sara Næss

____________________
Sheila Barth Stanford
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