
Sjakklubben Stjernen: Styrets årsberetning 2016 1 

 
 

Styrets årsberetning 2016 

Sjakklubben Stjernen 

Innhold 
1 Styrets arbeid ....................................................................................................................................... 2 

2. Økonomi og drift ................................................................................................................................. 3 

2.1 Medlemstall ................................................................................................................................... 3 

2.2 Økonomi ........................................................................................................................................ 3 

2.2.1 Regnskap 2016 ....................................................................................................................... 4 

2.2.2 Budsjettforslag 2017 .............................................................................................................. 5 

2.2.3 Kasserers kommentarer til regnskap og budsjett .................................................................. 6 

2.4 Eiendomsforvaltning ..................................................................................................................... 7 

2.5 Utleie ............................................................................................................................................. 7 

3. Sjakklig aktivitet ................................................................................................................................... 8 

3.1 Generelt ......................................................................................................................................... 8 

3.2 langsjakk ........................................................................................................................................ 9 

3.3 hurtigsjakk ................................................................................................................................... 10 

Vår 2016 ........................................................................................................................................ 10 

Høst 2016 ...................................................................................................................................... 10 

3.4 lynsjakk ........................................................................................................................................ 11 

Lynlørdag ....................................................................................................................................... 11 

Superlørdag Lyn NGP / Superjackpot Lyn NGP .............................................................................. 11 

3.5 Andre arrangementer .................................................................................................................. 12 

3.6 Kursvirksomhet ............................................................................................................................ 13 

3.7 Representasjon utenfor Seilduksgata 11..................................................................................... 13 

4. Total aktivitet .................................................................................................................................... 14 



Sjakklubben Stjernen: Styrets årsberetning 2016 2 

 

1 Styrets arbeid 

Styret for 2016 har bestått av  

Styreleder:   Vegard Ramstad  

Styremedlemmer:  Kjell Martin Haug  

   Harald Mottang  

    Jan Hugo Eriksen  

   Espen Wasshaug  

   Oddbjørn Sjøgren  

   Kristoffer Gressli  

Varamedlemmer:  Erik Grindbakken  

   John Olav Kroken  

Per Nygård ble valgt som revisor på årsmøtet i 2016.  

Representanter til generalforsamling i AS har vært Aslak Haanshuus, Svein Erik Ruud og Kjell M. Haug. 

Valgkomité for 2016 har vært Rune Justad og Bendik Johannesen. 

Det har vært avholdt 5 styremøter siden forrige årsmøte. Styret har hatt løpende dialog på e-post om 

en del av den daglige driften. Hovedfokus for 2016 har vært å opprettholde den gode driften og solid 

økonomi, samtidig som leietakerforholdet har blitt avsluttet. 

Trass stadig økende interesse, har det vært få uenigheter og konflikter i klubben. I januar 2017 valgte 

styret å utestenge en person (ikke medlem) fra klubben grunnet gjentakende uakseptabel oppførsel. 

Nevnte person mottok flere advarsler før utestengelsen var et faktum.  

2016 har vært preget av den største aktiviteten på lenge, godt hjulpet av at vi under VM-matchen i 

november holdt åpent alle kvelder det var parti. På bakgrunn av godt rekrutteringsarbeid over lang 

tid, anser styret det som sannsynlig at Stjernen i 2017 får det høyeste medlemstallet på lang tid. 
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2. Økonomi og drift 

2.1 Medlemstall  
Medlemstallet ved utgangen av 2016 var 90 innmeldte hovedmedlemmer i Norges Sjakkforbund og 7 

bi-medlemmer.  

2016: 90 medlemmer (8 bi-medlemmer) 

2015: 89 medlemmer (7 bi-medlemmer) 

2014: 88 medlemmer (9 bi-medlemmer) 

2013: 54 medlemmer (6 bi medlemmer) 

 

 

2.2 Økonomi 
I 2016 gikk Sjakklubben Stjernen kr 53.098,- i underskudd. Til sammenlikning gikk klubben med kr 

78.019,- i driftsoverskudd i 2015 og på ca 33.000,- i 2014. Hovedårsaken til underskuddet er nær kr 

50.000 mer i fellesutgifter enn budsjettert. Dette kom grunnet en avgjørelse i sameiet om 

brannverntiltak samt nedbetaling av restlån. I tillegg valgte styret å gjennomføre en betydelig 

oppussing i ytre rom med nye bord, projektor, maling av lokalet mm.  
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2.2.1 Regnskap 2016 
 

 

 

Poster Regnskapstall 2016  Budsjett 2016  
Inntekter Utgifter 

  
Inntekter Utgifter  

Leieinntekter 96.200     
 

175.000    

Fellesutgifter   108.914,24   
 

  60.000  

Strøm/nettleie   26.004,4   
 

  25.000  

Renhold   7.004   
 

  25.000  

Kontor/Drift   12.378   
 

  12.500  

Materiell/ innkjøp   59.431   
 

  12.500  

Kjøkken/servering   8.300,57   
 

  6.000  

Kontingenter 77.735     
 

70.000    

Turneringer 66.685     
 

60.000    

Sjakkforbundet   41.510   
 

  37.500  

Premier   11.000   
 

  10.000  

Elo / GP   12.446   
 

  10.000  

Seriesjakk   0   
 

  3.000  

Diveres utlegg (støtte)   0   
 

  5.000  

Grasrot 5.038,97     
 

1.500    

Annet inn   5.443,96   
 

     

Annet ut:   6.325,14   
 

  80.000  

WC oppussing*       
 

  30.000  

Ytre lokaler       
 

      
245.658,97 298.757,31   

 
306.500 316.500  

Driftsresultat   -53.098    -10.000 

 

Inn 2016 157.185,66 

Ut 2016 112.579,51 

Differanse 53.098,- 
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2.2.2 Budsjettforslag 2017 
 

 

 
Poster Budsjettforslag 2017   Regnskapstall 2016  

Inntekter Utgifter   Inntekter Utgifter 
 

Leieinntekter 65.000     96.200     

Fellesutgifter   65.000     108.914,24   

Strøm/nettleie   28.000     26.004,4   

Renhold   32.000     7.004   

Kontor/Drift   7.500     12.378   

Materiell/ innkjøp   12.500     59.431   

Kjøkken/servering   12.000     8.300,57   

Kontingenter 100.000     77.735     

Turneringer 75.000     66.685     

Sjakkforbundet   55.000     41.510   

Premier   10.000     11.000   

Elo / GP   10.000     12.446   

Seriesjakk   4.000     0   

Diveres utlegg (støtte)   4.000     0   

Grasrot 5.000     5.038,97     

Annet inn   0     5.443,96   

Annet ut:   0     6.325,14   

WC oppussing*   0         

Ytre lokaler   0          
245.000 230.000   245.658,97 298.757,31   

Dritfsresultat   15.000    -53.098 

 

Inn 2017 112.579,51 

Ut 2017 132.579,51 

Differanse 20.000 
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2.2.3 Kasserers kommentarer til regnskap og budsjett 
Leieinntekter:   

Avvik: 78.800,00 under budsjett på inntektssiden, grunnet at leietakerene HAVA Instituttet AS sa 

opp kontrakt og at de nye leietakerne AOE AS leide kun 6 måneder.  

Fellesutgifter:   

Avvik:  48.914,24 over på utgiftssiden, grunnet ekstraordinært tiltak med brannvern i bygården og 

nedbetaling av hele restlån tak. 

Strøm:  

Som budsjettert. 

Renhold:  

Avvik: hentet inn 18.000 på denne posten, renhold i klubben ble utført av Sjakklubben Stjernen 

første halvår.  

Kontor/Drift:  

Som budsjettert. 

materiell/Innkjøp:  

Avvik: Investering på totalt kr 46.931 over på utgiftssiden: klokker, nye stoler, projektor, kontor, 

oppussing av ytre rom med mer 

Kjøkken/servering: 

Som budsjettert.  

Kontingenter: 

Som budsjettert (økt aktivitet) 

Turneringer: 

Som budsjettert (økt aktivitet) 

Sjakkforbundet + Elo/GP + serisjakk 

Som budsjettert, de tre tilsammen er utgifter på kr 64.956,- mot budsjett på kr 50.500,-. Økt aktivitet 

og ytterligere inntekter.  

Diverse utlegg: 

OK - se «annet ut», som i hovedsak er sommer og juleavslutning 

Oppsummert: 

Med lavere leieinntekter og økte fellesutgifter fikk vi nesten kr 128.000 mindre enn det vi drømte. 

Det var derfor lite fristende å pusse opp WC for kr 80.000,-, Da heller ingen i klubben hadde kapasitet 

til å følge dette oppe. I stedet brukte vi de kr 30.000 til innkjøp og litt oppussing av ytre lokaler, slik at 

det ble bedre tilpasset spilling og VM-kvelder + diverse annet til klubbens medlemmer. 

Saldo ved årsslutt er på 112.579,51, så jeg vil likevel påstå at vi har opparbeidet oss en sunn økonomi 

de siste tre årene med tanke på at vi tross alt har gjort flere investeringer. 

Budsjett: 

Styret har vedtatt å ikke søke etter nye leietakere aktivt, men vil prøve en ny strategi for 2017. Dette 

vil føre til at klubben blir sjakk på heltid, men krever noe øket innsats fra styret for å selge et 

bedriftsstilbud. Det meste av investeringer i utstyr er gjort, og således kan klubben klare seg uten 

ekstra leieinntekter i 2017, men likevel opprettholde det gode tilbudet.  



Sjakklubben Stjernen: Styrets årsberetning 2016 7 

2.4 Eiendomsforvaltning 
En god del av styrets tid går til drift av utleie og forvaltning av klubbens lokaler. I 2016 var den store 

utgiften brannvernstiltak i bygården. Dette førte alene til det ekstra store underskuddet.  

I tillegg har det blitt gjennomført en sterk oppgradering av det ytre lokalet i 2016, i tillegg til mindre 

forbedringer i øvrige lokaler: 

 Alle veggene i rommet er malt 

 Det er kjøpt inn og installert projektor med kabler og chromecast 

 Vi har inngått avtale med Lynet Internett om gratis fiber til klubben. Dette ble installert og 
tilrettelagt for i andre halvdel av 2016 

 Alle bordplater er byttet ut med solide benkeplater som tåler mer enn normal slitasje 

 Ekstra garderobeplass utbedret i  

 All oppgradering er gjort på dugnad. 
 

2.5 Utleie 
Vi fikk ny leietaker i januar, men disse avsluttet hos oss i september 2016. Styret ønsket da en stund 

å forsøke å tilrettelegge bedre for øket aktivitet i stedet for å få nye leietakere. Dette har ført til litt 

mindre inntekter, men mye bedre forhold for styret som, for det meste, arrangerer turneringene 

tirsdag, torsdag og lørdag.  

I slutten av 2016 har vi også fått vask én gang i uken av et vaskefirma.  

GM Torbjørn R. Hansen har jevnlig holdt kurs på onsdagskvelder, og dette betaIer han kr 400,- per 

gang for.  

Utover dette har lokaler vært leid ut enkelt dager til kr 400,- per dag; som eksempelvis styremøte i 

sameiet. 

Styret har, som nevnt under budsjettet, vedtatt å ikke søke etter nye leietakere aktivt per nå, men 

ønsker å prøve en ny strategi for 2017. Dette vil føre til at klubben blir sjakk på heltid, men krever 

noe øket innsats fra styret for å selge et bedriftstilbud. 
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3. Sjakklig aktivitet 

3.1 Generelt 
Aktiviteten i klubben må sies å være stabil, og styret har klart å viderefører driften som har vært de 

seneste årene – i tillegg til å øke tilbudet med noen ekstra tilbud i løpet av året. 

 Langsjakk-turnering vår (klubbmesterskap) og høst (høstturnering) 

 Hurtigligaen over 15 torsdager både vår og høst 

 Lynsjakk-turneringer hver lørdag – også i sommerferien! 
 

De aller fleste turneringene finnes på turneringsservice, og på langsjakkturneringene legger vi også ut 

alle partier.  

På Facebook er vi tilstede to steder: 

 En Facebook-page for Stjernen hvor vi legger ut informasjon og nyhetssaker i forbindelse 
med våre arrangementer 

 En Facebook-gruppe kalt «Stjernevenner» som er åpen for alle, hvor vi deler mer «sosialt». 
Snakker om partier, foreslår spontan-parksjakk/-pubsjakk osv. 

 

Begge Facebook-sidene har høy aktivitet og vi opplever at «Pagen» til Stjernen er nyttig for å 

informere fra oss og ut til medlemmene, mens gruppen bidrar til et godt sosialt miljø, også utenfor 

klubben.  

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, og vi opplever at stadig flere setter pris på tilbudet.  
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3.2 Langsjakk 
Tirsdager er godt etablert som langsjakkdag i Stjernen. 2016 var et godt langsjakkår i klubben, med 

mye aktivitet, godt spill og god rekruttering både i bredden og i toppen, skjønt med litt 

«utfordringer» i seriesjakken.  

På vårsesongen ble det årlige klubbmesterskapet i langsjakk avholdt, med 9 runder og to 

ratinggrupper. Pål-Ole Liabøtrø ble suveren klubbmester med 8,5 poeng, halvannet poeng foran 

Bjørge Vestli og Johannes Kvisla (bimedlem) på de neste plassene. Dette var Pål-Oles 5. 

klubbmestertittel, 21 år etter at han tok sin første tittel i 1995. B-gruppen ble vunnet av Jakob Aavik  

med 7 poeng, foran Jan Hugo Eriksen og Michael Fuglesang (bimedlem). Totalt 38 deltakere spilte 

klubbmesterskapet, en fin økning fra de siste årene (2015: 30, 2014: 25, 2013: 19, 2012: 23). 

Den åpne høstturneringen i langsjakk ble denne gangen spilt over 7 runder i stedet for de vanlige 9. 

Totalt 28 deltakere var én færre enn i 2015, men likevel solid fremgang fra årene før. Med bare 7 

runder ble partiene ferdigspilt før VM-matchen i New York, og en vel så viktig konsekvens var at langt 

færre partier måtte avgjøres på WO enn året før. Kortere turnering gjorde imidlertid også at kampen 

om førsteplassen ble svært jevn, da tre spillere endte på 6 poeng, og disse slo hverandre i innbyrdes 

oppgjør. Best kvalitetsberegning (snittmotstand) hadde Espen Wasshaug, foran Finn Egeland og Tor 

Fredrik Kaasen (Tromsø). 

I seriesjakken ble det en ny tung sesong for Stjernens lag i Østlandsserien, og i 2015-2016 klarte vi 

bare stille med to lag. Førstelaget endte på 3. plass i 2. divisjon avd B. Lyspunktet her var lagets 

toppscorer FM Alex Pena som vant alle sine partier og fikk fin ratingoppgang. Andrelaget endte på 

sisteplass og nedrykk fra 3. divisjon avd A etter å ha tapt alle sine kamper mot tøff motstand. Jonas 

Bernstein ble lagets toppscorer med 1,5 poeng på tre runder. 
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3.3 Hurtigsjakk 
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. I 2016 spilte man i to 

grupper: over og under 1600 i rating. Disse var igjen delt inn i 5 ratinggrupper. 

Stemningen på torsdagene har vært veldig bra. Gratis kaffe og “stjerne-trekket” er populære tiltak 

blant deltakerne. Det har også blitt gjort en jobb for å effektivisere integrasjonen mellom Stjernens 

internratingsystem (Excel ark) og turneringsservice, og dette fungerer nå sømløst. Dette bidrar til at 

registrering og oppdatering i etterkant går mye raskere.  

TV skjerm og projektor (via Chromecast) har blitt brukt til å vise resultater. Dette har hjulpet en del 

mot feil-registreringer, da spillerne selv kan oppdage de før neste runde kjøres. Spillere har også satt 

pris på dette. I løpet av 2016 ble det utviklet et eget system for bedre visning og raskere oppdatering 

av resultat-listene. 

Et forsøk på bruk av digital-brett ble gjort på våren, men dessverre viste brettet til Stjernen seg å ikke 

holde teknisk, så planen ble skrinlagt.  

Resultater og sammenlagtlistene i hurtigligaene har stort sett blitt oppdatert og lagt ut samme kveld, 

eller påfølgende dag. Dette bidrar til å øke interessen for sammendraget hos spillerne. Facebook og 

Stjernens hjemmesider har blitt brukt til markedsføringen av dette.  

Vår 2016 
Oppmøte var godt med et snitt på 45 deltakere.  

Sammenlagt: 

Gruppe A (1900 – 2500): Bertil Svendsen, Vålerenga 

Gruppe B (1750 – 1899): Vidar Andreassen, Stjernen 

Gruppe C (1600 – 1749): Elvis Chikwati, Akademisk 

Gruppe D (1400 – 1599): Erik Grindbakken, Stjernen 

Gruppe E (0000 – 1399): Nicholas Bergh, Stjernen 

Sammenlagtliste: http://skstjernen.no/?page_id=3969  

Høst 2016 
Oppmøte i høst var også bra, med et snitt på 42 deltakere 

Sammenlagt: 

Gruppe A (1900 – 2500): Bertil Svendsen, Vålerenga 

Gruppe B (1750 – 1899): Per Omtvedt, Stjernen 

Gruppe C (1600 – 1749): Odd Ristesund, Kampen 

Gruppe D (1400 – 1599): Erik Grindbakken, Stjernen 

Gruppe E (0000 – 1399): Vegard Hvidsten, Stjernen 

Sammenlagtliste: http://skstjernen.no/?page_id=4295  

Oversikt: http://skstjernen.no/?p=4943  

  

http://skstjernen.no/?page_id=3969
http://skstjernen.no/?page_id=4295
http://skstjernen.no/?p=4943


Sjakklubben Stjernen: Styrets årsberetning 2016 11 

3.4 lynsjakk 

Lynlørdag  
I 2016 har det vært økende oppmøte på lynlørdager. Flere helger med rundt 30 deltakere og rekord 

med hele 35 spillere 3. desember. I løpet av vår- og høstsesongen er det gjennomført 40 lørdager 

som er registrert i Turneringsservice. I tillegg ble det spilt lynsjakk enkelte lørdager på sommeren, og 

de ivrigste satt på selveste nyttårsaften og spilte lyn.  

Konseptet med langbord (alle mot alle) er innarbeidet og godt likt, og styret har kun mottatt ønsker 

om å dele i tre grupper med veldig mange deltakere:  

 Ved 20 spillere deles feltet i 2 grupper, og ved 36 deles feltet i 3 grupper.  

 Betenkningstid har vært 3 minutter + 2 sekunder ekstra per trekk  

 Påmelding innen 15:00 med turnering fram til ca 18:00  

 Deltakeravgift medlemmer kr 30,- / besøkende kr 50  

 Det premieres 1. og 2. Premie + beste B-spiller i hver gruppe  

 Intern lynrating som oppdateres kontinuerlig  
 

I 2016 har det vært mange nye innom på lørdager, og vi har en økende andel unge spillere på 

hovedturneringen.  

Gjennomføringen av hovedturneringen har gått fint, og i all hovedsak har Vegard Ramstad hatt 

ansvaret for disse. Sjakklubben har åpnet for at det kan spilles uformelle lynturneringer utover 

kvelden, og også dette året har Rune Justad, Finn Egeland med flere gjort en god innsats for rydding 

og låsing av lokalene på lørdagskveldene.  

Inntekter per lørdag er vanligvis mellom kr 300,- til 350,- (litt over kr 10 per deltaker)  

Sjakklubben Stjernen har også lagt til rette for utlån av plastbrett, brikker og små sjakk-klokker for 

medlemmer som ønsker å avslutte lørdagskvelden med pub-sjakk. Som kjent er alkohol ikke tillatt på 

de ordinære arrangementer.  

Superlørdag lyn-NGP / Superjackpot lyn-NGP  
Disse arrangementene er en suksess. De er et godt supplement til alle lynlørdagene, og gir god 

inntekt til klubben. Turneringene tiltrekker seg mange deltakere og blant dem sterke tittelspillere.  

Ansvarlig for gjennomføring har vært Kristoffer Gressli, med hjelp av flere. Turneringene får skryt for 

profesjonell og effektiv gjennomføring. 
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3.5 Andre arrangementer 
Utover våre faste tilbud nevnt over, har vi i 2016 hatt et meget godt tilbud ut over dette også.  

 VM-kvelder: Hvert eneste parti Magnus Carlsen spilte under VM-matchen i New York, kunne 
følges på storskjerm i våre lokaler, et tilbud kun to klubber i Norge hadde. Dagsrevyen sendte 
også direkte fra én av kveldene. 

 Tre begynnerkvelder: Lett undervisning og 5 runder hurtigsjakk som gir begynnere en liten 
opplæring i både sjakk, klubben og kotymé 

o 30. august (18 spillere) 
o 10. mai (22 spillere) 
o 15. mars (20 spillere) 

 To egne kvinnekvelder for å øke rekrutteringen blant kvinner i sjakknorge 

 Parksjakk i Birkelunden flere lørdager i løpet av sommeren, dette har vi spesielt lagt til 
lørdager før begynnerturneringer, slik at det også fungerer som en rekrutteringsarena 

 Stjernens marslangsjakk, 11. til 13. mars, helgeturnering med 5 runder langsjakk. 

 Stjernens sommerhurtig hvor vi prøvde WEB-tv-dekning og kommentering med GM 
Jonathan Tisdall i samarbeid med flere klubber 

 Norges Grand Prix-turneringer: 4 lynsjakk-turneringer med NGP-status på lørdager og 
søndager  

o 18. desember 2016 (56 deltakere) 
o 12. november 2016 (34 deltakere) 
o 4. juni 2016 (54 deltakere) 
o 24. april 2016 (64 deltakere) 

 Kretsdommerkurs ledet av Hans Olav Lahlum, søndag 27. november, hvor 12 nye 
kretsdommere ble utdannet 

 Tematurneringer: Etter hurtigligaen prøvde vi oss med tematurneringer fire torsdager før 
sommerferien.  

o Evansgambit (26. mai) 
o Budapestgambit (2. juni) 
o Berlinforsvaret (9. juni) 
o Kongegambit (16. juni) 

 Sommeravslutning (18. juni) 

 Juleavslutning (17. desember) 

 Årsmøte (23. februar) 

 NM i hurtigsjakk for seniorer (28. og 29. desember) arrangerte vi dette i våre lokaler med 31 
deltakere.  
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3.6 Kursvirksomhet 
Sjakklubben Stjernen leier ut lokaler til GM Torbjørn R. Hansen som tilbyr kurs til egne priser på 

onsdager. Medlemmer i Stjernen får rabatt på disse kursene. 

3.7 Representasjon utenfor Seilduksgata 11 
I sammenlagtstillingen i Norges Grand Prix 2015-2016, var det to spillere fra Stjernen som tok en 

topp 5-plassering sammenlagt: 

 Per Omtvedt tok 2. plass i Klasse 1 med 1506 poeng. 

 Vidar Andreassen tok 5. plass i Klasse 3 
 

I det åpne NM i hurtigsjakk 2016 var det 15 deltakere fra Stjernen. 

 Kjell Børre Grebstad tok 23. plass i gruppe A med 5,5 poeng av 10. Grebstad var eneste 
stjernespiller i denne gruppen. 

 Vidar Andreassen tok 27. plass i gruppe B med 6 poeng av 10 og ble beste Stjernespiller i 
denne gruppen.  

 

I det åpne NM i lynsjakk 2016 var det 9 deltakere fra Stjernen 

 Kjell Børre Grebstad tok 29. plass i gruppe A med 3,5 poeng av 9. Han var eneste 
stjernespiller i denne gruppen  

 Vidar Andreassen tok 12. plass i gruppe B med 6 av 9 poeng og ble beste Stjernespiller i 
gruppe B 

 Vegard Hvidsten tok 33. plass i gruppe C med 4 av 9 poeng. Han var eneste stjernespiller i 
denne gruppen  

 

I det åpne Oslomesterskapet (Nordstrand GP Langsjakk) var det 8 deltakere fra Stjernen 

 FM Alexander Pena-Riascos en sterk 4. plass med 4 poeng av 5 mulige i gruppe A 

 Thomas Ager Ryen tok 19. plass med 3 poeng i gruppe B 

 Trym Prestholm tok 50. plass med 1,5 poeng i gruppe C. 
 

I Landsturneringen 2016 i Tromsø var det 5 spillere Stjernen som stilte: 

 Kjell Iversen vant Senior B med 7 poeng av 9 mulige 

 Jonas August Bernstein tok 4. plass i Klasse 4 med 6 poeng 

 Leif Kverndal tok 12. plass i Senior A med 4 poeng 

 Leif Gulliksen tok 14. plass i Senior B med 3,5 poeng 

 Nicholas Bergh tok 35. plass i Klasse 3 med 4 poeng 
 

Jonas August Bernstein er for øvrig den voksne spilleren i Norge som i løpet av 2016 har gått opp 

mest i rating. I januar 2016 stod han med 1016 i norsk rating, mens han i januar 2017 stod med 1336 

i rating, og har altså gått opp 320 ratingpoeng.  
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4. Total aktivitet 
Gjennom året 2016 har Stjernen hatt den største aktiviteten på mange år. Klubben har hatt åpent 

omkring 150 dager med organiserte aktiviteter, ledet av styremedlemmer.  

Både lynlørdag og hurtigligaen satte deltakerrekord i 2016:  

 55 deltakere spilte én og samme runde i hurtigligaen (runde 2, våren 2016, 4. februar), men 
hele 26 torsdager hadde vi 40 eller flere deltakere.  

 35 deltakere møtte opp den siste lørdagen før jul 2016 og spilte lørdagslyn på Stjernen.  
 

En oversikt utarbeidet av Vidar Andreassen, basert på tall i TurneringsService, viser at minst 420 

forskjellige spillere har benyttet ett eller flere av våre tilbud i 2016. I tillegg kommer de åpne VM-

kveldene som ikke er med disse oversiktene.  

Videre viser oversikten av det har vært minst 3500 besøk i klubben. Av disse har 16 spillere møtt opp 

50 ganger eller mer i klubben! Disse tallene viser en unik interesse for det klubben tilbyr, at særs 

mange medlemmer kommer i klubben veldig ofte. Samtidig har vi et tilbud som favner bredt og gir 

mange et godt tilbud. 

#  Navn Oppmøter 

1  Finn Egeland 94 

2  Rune Justad 81 

3  Jakob Aavik 75 

4  Serif Music 73 

5 FM Alexander Pena 67 

6  Tomislav Marosevic 64 

7  Bertil Svendsen 63 
  Erik Grindbakken 63 

8  Daniel Hagos 62 

9  Halvor Hartvig 61 

10  Odd Ristesund 60 

11  Elvis Chikwati 59 

12  Jonas Bernstein 58 
  Oddbjørn Sjøgren 58 

13  Juan Carlos Rueda-Kjeldsen 56 

14  Kjell Børre Grebstad 54 

15  Jan Hugo Eriksen 51 

16  Nicholas Bergh 50 

 

 Våren 2016 Høsten 2016 
 Ant. delt. Spilledager Ant. delt Spilledager 

Lynlørdag 116  22 104  20 
Hurtigligaen 126  15 131  15 

Klubbkvelder 67 7 58 4 
Åpne 

turneringer 
117 6 76 2 

Mesterskap 56  12 28 7 
Temakvelder 28 4 0 0 
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Vegard Ramstad  

Kjell Martin Haug  

Harald Mottang  

Jan Hugo Eriksen  

Espen Wasshaug  

Oddbjørn Sjøgren  

Kristoffer Gressli 


