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Punkt 5: 

Sjakklubben Stjernen, styret årsberetning 2015 
 

1. Styres arbeid: 
 
Styret for 2015 har bestått av: 
 
Styreleder:   Vegard Ramstad 
Styremedlem:   Aslak Haanshuus 
Styremedlem:   Kjell Martin Haug 
Styremedlem:   John Olav Kroken 
Styremedlem:   Espen Wasshaug 
Styremedlem:   Jan Hugo Eriksen 
Styremedlem:   Harald Mottang 
 
 
Revisor 2015 ikke fastsatt. 
 
Representanter til generalforsamling i AS har vært Aslak Haanshuus, Svein Erik Ruud og Kjell M. Haug. 
 
Valgkomite for 2015 har vært Rune Justad og Bendik Johannesen. 
 
Det har vært avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte. Styret har hatt løpende dialog på e-post som 
endel av den daglige driften. Hovedfokus i 2015 har vært å få til god daglig drift og å videreføre god 
økonomi i klubben. 
 
Det har vært få uenigheter og konflikter i klubben. På høsten valgte styret å utestenge ett medlem ut 
kalenderåret grunnet gjentakende uakseptabel oppførsel.  Medlemmet mottok først en advarsel etter 
første gangs hendelse. 
 
2015 var preget av god og stabil drift, med en positiv stemning blant klubbens medlemmer og 
besøkende. Styret synes det er gøy å se nye medlemmer som både trives i klubben og viser framgang på 
sjakkbrettet. 
 
Vi minner også Knut Engli som omkom i tragisk motorsykkelulykke og Arvid Eikevik (13.04.35 – 
01.12.2015) som døde i 2015.  
 



2. Økonomi og drift: 
 

2.1 Medlemstall  
Medlemstallet ved utgangen av 2015 var 89 innmeldte hovedmedlemmer i Norges sjakkforbund og 7 
bi-medlemmer.  
 
2014: 90 medlemmer (9 bi-medlemmer) 
2013: 54 medlemmer (6 bi medlemmer) 
 

2.1 Økonomi 
 
I 2015 gikk Sjakklubben Stjernen kr 78 019,- i driftsoverskudd, mens til sammenligning var overskudd i 
2014 på ca. 33 000,-. Hovedårsaken er leieinntekter på totalt kr 170 900,- i løpet av kalenderåret. Mens 
vi i 2013 pusset opp tak og  i 2014 spleiset på utbedring av pipeløp, så har det ikke vært tilsvarende 
uforutsette budsjettposter i 2015. 
 
 

Poster 
 

Regnskapstall 2015   
 

Budsjettforslag 2015   

  
Inntekter Utgifter   

 
Inntekter Utgifter   

Leieinntekter 
 

170900     
 

164000     

Fellesutgifter 
 

  54189   
 

  80000   

Strøm/nettleie 
 

  26663,23   
 

  25000   

Renhold 
 

  0    
 

  20000   

Kontor/Drift 
 

  9784,04   
 

  12500   

Materiell/ innkjøp 
 

  43551,26   
 

  12500   

Kjøkken/servering 
 

  5889,51   
 

  4000   

Kontingenter 
 

56650     
 

75000     

Turneringer 
 

57646     
 

45000     

Sjakkforbundet 
 

  37752   
 

  32500   

Premier 
 

  9500   
 

  5000   

Elo / GP 
 

  9709   
 

  5000   

Seriesjakk 
 

  1333,49   
 

  3000   

Diverse utlegg (støtte) 
 

  0   
 

  5000   

Grasrot 
 

2094,47     
 

1500     

Annet ut:  
 

  10899,83   
 

  80000   

  
      

 
      

  
      

 
      

  
287290,47 209271,36   

 
285500 284500   

  
    78019,11 

 
    1000 

         Inn 2015 79166,55 
       Ut 2015 157185,66 
       Differanse 

 
78019,11 

       
 



 
Noen kommentarer til poster med mindre avvik i forhold til budsjett: 
 

Fellesutgifter: Lavere enn forventet, og vi forserte ikke nedbetaling av restgjeld etter 
takutbedring 2013. 
 
Renhold: De gamle leietakerne avsluttet leieforholdet ved utgangen av året, og de hadde ikke 
behov for å finregne renhold + utgifter til renholdsartikler opp mot strømutgifter. Summene var 
anslagsvis nokså like, men i Stjernes favør. 
 
Materiell/innkjøp: Styret innså at vi ikke evnet å sette i gang større oppussingsprosjekt av WC 
stipulert til kr 80 000,-, og valgte å investere mer i ting som var direkte knyttet til 
sjakkaktiviteter; klokker/brett/brikker, PC, dør i midtrom, samt å arrangere sommer- og 
juleavslutning for klubbens medlemmer. 
 
Kontingenter: Noe lavere tall skyldes at de mange førsteårs-medlemmer betaler redusert 
avgift, 10 medlemmer betalte inn 3 års forskudd i for perioden 2013-2015 og noen få personer 
har ikke betalt årsavgift. 
 
Turneringer: Høyere tall enn budsjettert grunnet økende deltakelse spesielt på hurtigliga, 
langsjakk og Superlørdag LYN NGP som gav totalt ca. 6000,- i overskudd til klubben. 

 
 
Driftsoverskudd de siste årene resulterer i at Sjakklubben Stjernen både er i stand til å betjene 
framtidige uforutsette utgifter innenfor rimelige grenser, samt være i stand til å ivareta klubbens 
lokaler slik at de framstår som attraktive både for Sjakklubbens Stjernen sine arrangementer og utleie 
på dagtid. 
 
 

  

 
  



2.2 Eiendomsforvaltning 
En god del av styrets tid går til drift av utleie og forvaltning av klubbens lokaler. I 2014 var den store 
utgiften - og diskusjonssaken - utbedring av pipeløp i bygården. Utgifter knyttet til pipeutbedring ligger 
innunder  kvartalsvis betalinger til Sameiet AS, sammen med ordinære utgifter og nedbetaling for 
utbedring av tak I 2013. 
 
I 2015 har det kun vært mindre saker, blant annet: 

- blandebatteri på wc er skiftet ut 
- Lys i tak på garderobe er skiftet ut 
- Lydisolert dør i midtrommet er satt inn 
- Ny ovn er satt inn i midtrommet 
- Ny Internettruter (WiFi) er satt inn, og ny PC er satt opp på kontoret. 

 

2.3 Utleie 
HAVA-instituttet var hovedleietaker i 2015. De benyttet ytre lokaler og i tillegg de indre lokaler på 
dagtid etter avtale med leiesum kr 12.000,- i månedsleie. 
 
I tillegg leide Sheila Sjakk-skole mandags- og onsdagskvelder til kr 400,- pr. Kveld på våren, mens 
Torbjørn R. Hansen tok over onsdager på høsten. 
 
Utover dette har lokaler vært leid ut enkelt dager til kr 400,- per dag; som eksempelvis styremøte i 
sameiet. 
 
Styret jobbet for å få inn ny hovedleietaker også i 2016. 
 
 
 

  



3. Sjakklig aktivitet 
 

3.1 Generelt: 
Aktiviteten i klubben må sies å være stabil og viderefører driften som har vært de seneste årene: 

 Lynsjakk lørdager, langsjakk tirsdager og hurtigliga torsdager.  
 Andre arrangementer og turneringer. 
 Det tilbys sjakkundervisning i klubben mandager og onsdager. 

 
Klubbens aktiviteter er i all hovedsak publisert på skstjernen.no i løpet av året, og det ligger egen 
nyhetssak for ”Tilbakeblikk: Hurtigliga 2015” og ”Tilbakeblikk: Lynlørdag 2015” med lenker til 
turneringsservice og oversikt over rundevinnere. 
 
I tillegg legges det ut en del info på Facebook-siden til klubben som ble opprettet tilbake i januar 2014.  
 
Klubben har stort sett en god og hyggelig atmosfære på spillekvelder, med enkelte unødvendige 
episoder med krangel og bråk. 
 
Enkeltpersoner har lagt ned mange timer og stor innsats for å lage et god og bredt tilbud til klubbens 
medlemmer og andre besøkende.   
 
  



3.2 Langsjakk i Stjernen 2015 v/Espen Wasshaug 
 
 

Tirsdager er godt etablert som langsjakkdag i Stjernen. 2015 var et godt langsjakkår i klubben, 
med mye aktivitet, godt spill og god rekruttering både i bredden og i toppen. 
 
Klubbturneringen våren 2015 
På vårsesongen ble det spilt klubbmesterskap på tradisjonelt vis med 9 runder og to grupper. Med 
til sammen 30 deltakere var det en liten økning sammenlignet med 2014. Finn Egeland gjentok 
triumfen fra 2013 og ble igjen klubbmester med 7 av 9 poeng foran Pål-Ole Liabøtrø og Espen 
Wasshaug på de neste plassene. B-gruppen ble svært jevn med 3 spillere på 6,5 poeng. Etter 
kvalitetsberegning var det Hurtigligaverten Jan Hugo Eriksen som vant gruppa, foran Rune 
Bratfoss og Morten Rolstad. 
 
Høstturneringen 
På høstsesongen gikk vi denne gangen bort fra det eksperimentelle Konrad-oppsettet og tilbake til 
tradisjonell høstturnering med 9 runders Monrad. Drop-in-konseptet som ble prøvd ut i 2014 var 
populært, men kunne ikke lenger brukes på grunn av de nye reglene vedrørende rating: alle norske 
turneringer skulle fra høsten 2015 FIDE-rates, og FIDE godtar ikke Konrad-oppsettet. 
Høstturneringen 2015 ble likevel svært populær, og hele 42 deltakere stilte til start – det klart 
høyeste deltakertallet i langsjakk de siste årene. Elitespilleren Johannes Kvisla forsvarte 
favorittstempelet og vant turneringen med 8 poeng av 9, foran Yonne Tangelder og Espen 
Wasshaug på de neste plassene. Benjamin Fjellheim vant klasse 3, Oddbjørn Sjøgren vant klasse 4, 
og Andreas Oppebøen vant klasse 5. 
 
Serisjakken 
Seriesjakken ble ingen stor suksess for Stjernen i sesongen 2014-2015. Førstelaget kjempet i 
toppen av tabellen i sin avdeling i 2. divisjon, men måtte se seg slått av Caissa i kampen om 
opprykket. Andrelaget gikk ubeseiret gjennom sesongen i 3. divisjon, men havnet likevel på 3. plass 
etter to seire og tre uavgjorte kamper. Til tross for økte medlemstall de siste årene klarte vi bare å 
stille med to lag, og det samme i inneværende sesong. Basert på aktiviteten og interessen for 
langsjakk i klubben om dagen, vil det kanskje være mulig å stille flere lag neste sesong? 

 
  



3.3 Hurtigliga 2015 v/ Jan Hugo Eriksen 
 

Hurtigligaen ble spilt over 15 runder med 10 beste resultater som tellende i sammendraget. Det er 
5 partier hver spillerunde med betenkningstid 10 min + 5 sekunder per trekk 
 
Våren 2015 
I vår spilte man i to grupper: over og under 1700 i rating. Man konkurrerte i klassene A, B, C og D. 
 

 I gruppe 1, klasse A (+ 1950), vant Kaloyan Kostadinov med 42 poeng. 
Han fikk 2 poeng mer enn nr.2, Fransisco Gonzalez. 

 
 Klasse B (1950 - 1700), vant Daniel Hagos med 26 poeng, 4,5 poeng foran nr.2, Serif 

Music. 
 

 Klasse C (1700 - 1450) i gruppe 2, ble vunnet av Halvor H. Hartvig med 39 poeng, 1 poeng 
foran nr.2, Leif Kverndal. 

 
 Klasse D (under 1450), vant Daniel Persson med 28,5 poeng, 4 poeng foran nr.2, Jonas 

Bernstein 
 
Det var et gjennomsnitt på 40 deltakere hver spillekveld, men bare 11 i gruppe 1 mot 29 i gruppe 2. 
 
Høsten 2015 
Til høstens Hurtigliga ble formatet endret. Med håp om et jevnere antall spillere i hver gruppe. 
Gruppe 1 over 1500 i rating, og gruppe 2 under 1500. Man konkurrerte i klasse A (over 2000), 
klasse B (2000-1750), klasse C (1750 - 1500). I Gruppe 2 var det klasse D (1500 - 1350) og klasse E 
(under 1350). 
 

 A:  Bertil Svendsen ble mester med 42,5 poeng og tok seieren 4,5 poeng foran Alex Pena i 
klasse A. 

 
 I klasse B vant Finn Egeland med 33,5 poeng, 4,5 poeng foran Daniel Hagos. 

 
 I klasse C vant Vidar Andreassen  med 26 poeng, han fikk et poeng mer enn Odd 

Ristesund. 
 

 I klasse D vant Jacob Aavik med 34 poeng, 2,5 poeng mer enn Preben Brynemo. 
 

 I klasse E ble det delt seier mellom Hans Jørgen Aurstad og Stig Slorafoss med 32,5 
poeng. 
De fikk 4,5 poeng mer enn nestemann, Svein Th. Sivertsen. 

 
I høstsesongen var det 43 deltakere i snitt pr. spillekveld. Fordeling med 22 i gruppe 1 og 21 i 
gruppe 2. 
 
Altså ble hensikten med gruppeendringen vellykket, og man fikk et jevnere antall i gruppene. Men 
noen avvik var det. Særlig mot slutten av sesongen; Det ble flere i gruppe 1 og færre i gruppe 2.  

 
  



3.4 Lynlørdager v/Vegard Ramstad 
Det har vært økende interesse for å spille lynsjakk på lørdager. I hovedturneringen som starter 15:00 
med 3 min + 2 sek betenkningstid har det stort sett vært mer enn 20 deltakere og dermed 2 grupper. 
Deltakerrekorden var på 34 den 14. November. 
 
I løpet av sesongen har det vært mange nye innom, både i gruppe 2 og enkelte sterke spillere i gruppe 1. 
På høsten arrangerte vi i samarbeid med Kampen Superlørdag Lyn NGP. Disse var meget populære, gav 
nesten 6000,- i overskudd til klubben og tiltrakk flere tittelspillere. 
 
Gjennomføringen av hovedturneringer kl. 15:00 går nå som smurt, og Finn og Rune gjør en 
eksemplarisk jobb med å rydde inn det siste og låse døren før de går videre på lørdagskvelden. 
 
 

3.5 Andre arrangementer 
 
Oversikt over andre arrangementer i 2015.  
 

 Juleavslutning med julelyn (17. Desember) 
 

 Oslomesterskap i lynsjakk 2015 (28. November) – 69 deltakere 
 

 Begynnerkveld for kvinner (28. Oktober) 
 

 Superlørdag Lyn NGP (18. Oktober) – 55 deltakere 
 

 Superlørdag Lyn NGP (05. September) – 41 deltakere 
 

 Begynnertureringer (25. August) 
 

 Parksjakk (22. August) 
 

 Sommeravslutning (24. Juni) 
 

 Årsmøte (10. Februar) 
 
 
I tillegg var det flere åpne klubbkvelder med sosial sjakkspilling, gjerne i form av en 
hurtigsjakkturnering. 
 
 

3.6 Kursvirksomhet: 
Sjakklubben Stjernen leie ut lokaler til WIM Sheila B. Sahl og GM Torbjørn R. Hansen som tilbyr kurs til 
egne priser på henholdsvis mandags- og onsdagskvelder. 
 
 
 
 
 
 
For styret, 15.02.2016 
Vegard Ramstad, styreleder 



Punkt 6 

 

 



Punkt 8 

  

Fastsettelse av budsjett og kontingent for 2016 
  

Kontingentsatser videreføres fra 2015 til 2016  
 
 
 

Kontingentsatser 2016: 
 Ordinær medlem:   Kr 1200,- 
 Bimedlem:    Kr   600,- 

 
 Førsteårs medlem i klubben:  kr   700,- 
 Studenter under 30 år:  Kr   700,- 
 Junior (under 21 år):   Kr   700,- 
 Pensjonister (over 67 år):  Kr 1200,- 

 
Æresmedlemmer har fritt medlemsskap 
 
Kontingent betales til: 
Sjakklubben Stjernen 
Seilduksgata 11 
0553 OSLO 
Kontonr: 0530 29 68634 
 
Merk betalingen "Kontingent 2015" og navn, og send mail til vegard.ramstad@gmail.com med 
informasjon: Navn, født, mobil, e-post og adresse. 
 
Medlemskap kun 2. halvår koster kr 700,- for ordinært medlemsskap, kr 500,- for nye medlemmer og 
kr. 300,- for bi-medlemsskap. 
 
 
 
 
  



Punkt 9 

Innkomne forslag/Eventuelt 
 

Ingen forslag eller saker til eventuelt er mottatt av styret i Sjakklubben Stjernen. 
 
  



Punkt 10 

 

Valg 
 

Valgkomite bestående av Rune Justad og Bendik Johannessen har levert følgende innstilling: 

 

 

a) Styremedlemmer: 
  

Styreleder  Vegard Ramstad 
Styremedlem  Kjell Martin Haug 
Styremedlem  Harald Mottang 
Styremedlem   Jan Hugo Eriksen 
Styremedlem   Espen Wasshaug 
Styremedlem   Oddbjørn Sjøgren 
Styremedlem   Kristoffer Gressli 
  
Varamedlem   Erik Grindbakken 
Varamedlem   John Olav Kroken 

  
b) Valgkomité: 
  

Rune Justad og en person valgt av årsmøtet 
  
c) Revisor: 
 
 Per Nygård 
  
d) Representanter til generalforsamling i AS 
 

Gjenvalg av Svein Erik Ruud og Aslak Haanshuus 
 


