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1 Styrets arbeid 

Styret for 2017 har bestått av  

Styreleder:   Vegard Ramstad  

Styremedlemmer:  Harald Mottang  

   Espen Wasshaug  

   Oddbjørn Sjøgren  

   Kristoffer Gressli  

   Bendik Østbye Johannessen 

   Aslak Krogness Haanshuus 

Varamedlemmer:  Erik Grindbakken  

   John Olav Kroken  

Valgte representanter: 

Kjell Iversen ble valgt som revisor på årsmøtet i 2017  

 Representanter til generalforsamling i AS har vært Vegard Ramstad og  Kristoffer Gressli. 

 Valgkomité for 2017 har vært Rune Justad og Guttorm Andersen. 

Styrets aktivitet  

Det har vært avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte. Styret har hatt løpende dialog på e-post om 

en del av den daglige driften. Hovedfokus for 2017 har vært å videreføre den gode driften og solid 

økonomi, samtidig som man ikke har leieinntekter. I hovedsak har klubbkveldene blitt ledet av én i 

styret, men denne har som oftest god hjelp fra medlemmer. Styret ser at det kan bli en del slitasje på 

de aktive styremedlemmene, og ser dette som et kommende fokusområde i 2018. 

Trass stadig økende interesse, har det vært få uenigheter og konflikter i klubben. Dette ser styret i 

sammenheng med flere års konkret jobbing mot konflikter, og i 2017 hadde styret fortsatt dette 

fokuset. Medlemmenes innstilling til mindre kjekling må også tillegges vekt. De retter seg fort etter 

turneringslederens avgjørelse og avstår ytterligere diskusjoner.  

I årsberetningen i fjor skrev styret at 2016 var preget av den største aktiviteten på lenge.  

2017 har overgått 2016 på mange måter. Etter TV-sendt VM-match i november og VM i lyn- og 

hurtigsjakk i romjula 2016, eksploderte interessen i 2017 og flere klubbkvelder har det vært fullt hus. 

En gjennomgang av besøket viser 50 % økning på våre populære drop-in-turneringer på torsdager og 

lørdager!  

På bakgrunn av godt rekrutteringsarbeid over lang tid, hadde Stjernen det høyeste medlemstallet på 

25 år – og inkluderer man bimedlemmer (som man gjorde under medlemstellingen på 70- og 80-

tallet) hadde Stjernen i 2017 sitt 8. høyeste medlemstall noen sinne.  

 

 

 

Vi minnes vårt æresmedlem Leif Kverndal som sovnet stille inn 7. oktober 2017 etter lang tids 

sykdom. Leif ble 82 år gammel, og var medlem av klubben i over halve sitt liv. 
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2. Økonomi og drift 

2.1 Medlemstall  
Medlemstallet totalt i 2017 var 127 innmeldte hovedmedlemmer i Norges Sjakkforbund og 20 bi-

medlemmer. Så langt styret har klart å utrede er dette det 9. høyeste medlemstallet siden klubben 

ble stiftet i 1923.  

Fram til 90-tallet registrerte man både bi-medlemmer og hovedmedlemmer (se graf 2), og man ser at 

det totale medlemstallet når er tilbake til der det var under SK Stjernens velmaktsdager på 80-tallet. 
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2.2 Økonomi 
I 2017 gikk Sjakklubben Stjernen kr 47 923,- i overskudd. Til sammenlikning gikk klubben med kr 

42 211,- i underskudd i 2016. Hovedårsaken til overskuddet er økte medlemskap og en sterk økning i 

deltakelsen i på klubbkvelder, samt klubbens NGP-turneringer.  

Styret ser at klubben har en solid økonomi, selv uten store leieinntekter i 2017. Derfor kunne styret 

sette i gang noen større oppgraderinger på lokalet andre halvdel av 2017. Dette viser også det største 

avviket på utgiftssiden, materiell/innkjøp, hvor styret har gjort store forbedringer på kontoret, i det 

indre lokalet (dugnad), kjøpt nye ovner mm.  

2.2.1 Regnskap 2017 
 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Note Regnskap 2016 
Inntekter     
Leieinntekter 14 850 65 000 1 96 200 
Kontingenter 126 832 100 000 2 77 735 
Turneringer 131 787 75 000 3 66 685 
Grasrot 6 361  5 000  5 039 
Annet inn 16 857 0 4 5 444 

Sum inntekter 296 687 245 000  251 102 
     
Utgifter     
Fellesutgifter 52 217 65 000 5 108 914 
Strøm/nettleie 25 857 28 000 6 26 004 
Renhold 25 600 32 000 7 7 004 
Kontor/drift 3 650 7 500 8 12 378 
Materiell/innkjøp 51 901 12 500 9 59 431 
Kjøkken/servering 150 12 000 10 8 301 
Sjakkforbundet 66 622 55 000 2 41 510 
Premier 7 300 10 000 3 11 000 
Elo/GP 7 330 10 000 3 12 446 
Seriesjakk 2.489 4 000 11 0 
Diverse utlegg 5.550 4 000 12 0 
Annet ut 98 0  6 325 
WC oppussing 0 0  0 
Ytre lokaler 0 0  0 

Sum utgifter 248 764 230 000  293 313 
     

Driftsresultat 47 923 15 000  -42 211 
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2.2.2 Balanse per 31.12.2017 
 31.12.2017 Note 31.12.2016* 
Eiendeler    
Sjakkbrett og brikker 40 000 14 - 
Elektronisk brett 5 000  - 
Klokker 23 600 15 - 
Inventar 100 000 16 - 
Elektronisk ustyr 40 000 17 - 

Sum eiendeler 208 600  - 
    
Egenkapital    
Fri egenkapital 159 519  - 
Aksjer Seilduksgata 11 AS 89 000 18  

Sum egenkapital 248 519  - 
    
Gjeld    
Kortsiktig gjeld 0  - 
Annen gjeld 0  - 

Sum gjeld 0  - 
    

Sum eiendeler, egenkapital og gjeld 457 119  - 
*Stjernen har tidligere ikke ført balanseregnskap. Derfor har man ikke sammenlikningsgrunnlag for 2016. 

2.2.3 Budsjettforslag 2018 
 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 
Inntekter    
Leieinntekter 14 850 65 000 15 000 
Kontingenter 126 832 100 000 135 000 
Turneringer 131 787 75 000 130 000 
Grasrot 6 361  5 000 7 500 
Annet inn 16 857 0 20 000 

Sum inntekter 296 687 245 000 307 500 
    
Utgifter    
Fellesutgifter 52 217 65 000 55 000 
Strøm/nettleie 25 857 28 000 20 000 
Renhold 25 600 32 000 32 000 
Kontor/drift 3 650 7 500 5 000 
Materiell/innkjøp 51 901 12 500 35 000 
Kjøkken/servering 150 12 000 1 000 
Sjakkforbundet 66 622 55 000 75 000 
Premier 7 300 10 000 10 000 
Elo/GP 7 330 10 000 10 000 
Seriesjakk 2.489 4 000 4 000 
Diverse utlegg 5.550 4 000 6 000 
Annet ut 98 0 1 000 
WC oppussing 0 0 100 000 
Ytre lokaler 0 0 0 

Sum utgifter 248 764 230 000 354 000 
    

Driftsresultat 47 923 15 000 -46 500 
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2.2.4 Kasserers kommentarer til regnskap og budsjett 
1. Leieinntekter:   

Avvik: Drøye 50.000 under budsjett på inntektssiden. Dette er grunngitt i pkt 2.3 og 2.4. 
2. Kontingenter og Sjakkforbundet: 

Avvik:  25.000 over på inntektssiden og 10.000 over på utgiftssiden. Økt antall medlemskap og dertil økt 
kontingent til NSF. Av dette er 9.800 kr kontingent for 2018 betalt i desember 2018.  

3. Turneringer 
Avvik: Økt inntekter betraktelig grunnet sterk økning i besøk. Grunnet MVA-kompensasjon (note 4) har 
styret besluttet å føre enkelt regnskap på alle klubbkveldene. Økt aktivitet bidrar sterkt på inntektssiden.  

 Startkontingent Premier Innkjøp Resultat før avgifter 
Lynlørdag 25 785 16 290 2912 6 583 
Hurtigsjakk vår 49 090 24 500 2847 21 743 
Hurtigsjakk høst 49 030 26 700 3181 19 149 
Langsjakk 25 300 10 450 0 14 850 
NGP-er 122 150 70 899 10 402 40 849 

Sum 271 355 148 839 19 342 103 174 
4. Annet inn 

Avvik: Dette punktet er i hovedsak MVA-kompensasjon. Kasserer gjennomgikk mulighetene for MVA-
kompensasjon i 2016. Normalt har Stjernen kun ført overskudd fra turneringene, og ikke inn/ut. Via 
turneringsregnskap (hovedsakelig NGP) i 2016 meldte vi inn betraktelig mer til MVA-kompensasjon i 2016. 
Dermed vikk vi utbetalt rundt 10.000 kr mer enn tidligere. Grunnet dette besluttet styret f.o.m høsten 2017 
å føre enkelt regnskap på alle turneringene vi arrangerer. Hurtigsjakk og langsjakk vår ble retroaktivt 
gjenskapt for regnskapet i note 3. 

5. Fellesutgifter 
Avvik: 13.000 under budsjett. 

6. Strøm/nettleie 
Omtrent som budsjettert. Med nye ovner kjøpt inn og installert forventes dette å bli redusert i 2018. 

7. Renhold:  
Omtrent som budsjettert  

8. Kontor/Drift:  
Avvik: Litt under budsjett. En del av innkjøpene som trengs (papir, lys div) blir kjøpt inn som en del av 
turneringene (innkjøp i note 3) 

9. Materiell/Innkjøp:  
Avvik: 39.000 over budsjett. I tillegg til mindre innkjøp, er dette de største postene: 

a. Innkjøp nye bordplater, dørpumpe m.m. 10.000,- 
b. Ekstrabord til parksjakk: 3.000,- 
c. T-skjorter: 12.500,- (selges til 250 kr per stk og vil gå i 0) 
d. Sjakkbutikken brett/klokker: 5.000,- 
e. Nye ovner: 6.000,- 
f. Utgfter ifbm. dugnad: 7.000,- 
g. Ny kurs i indre lokalet: 4.300,- 

10. Kjøkken/servering: 
Avvik: Litt under budsjett. En del av innkjøpene som trengs blir kjøpt inn som en del av turneringene 
(innkjøp i note 3) 

11. Seriesjakk 
Omtrent som budsjettert. Kommer på samlefaktura fra NSF og noe ført på «Sjakkforbundet». 

12. Divsere utlegg 
Tilbakebetalinger av utlegg ifbm. drift (kaffe, papir, lys osv.) 

13. Annet ut 
Avvik: Bare én post ført her, ut kr 98 til barnesjakklubben ifbm. kontingent kommet inn på VIPPS. 

14. 40 sett brett og brikker i tre. 
15. 40 klokker av typen DGT 2010 (á 590,-) 
16. Bord, stoler, bøker, kjøkkeninventar og annet knyttet til sjakklubben 
17. 2 projektorer, TV, PC, ovner, skriver m.m 
18. Stjernen eier 178 av 200 aksjer i Seilduksgata 11 A/S som eier lokalene. Aksjenes verdi er kr 500 per stk.  
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2.3 Eiendomsforvaltning 
En god del av styrets tid går til drift av utleie og forvaltning av klubbens lokaler. Styret hadde som 

ambisjon å arrangere noen bedriftskvelder i løpet av 2017 som kunne spe på inntekten. Derfor var 

det likevel budsjettert med en del leieinntekter. Styret valgte å nedprioritere dette og fokusere på 

den normale driften. 

I 2017 ble det gjennomført en dugnad over tre dager (søndag-tirsdag) hvor totalt 15-20 medlemmer 

stilte opp. Dessuten har flere mindre oppgraderinger blitt gjort innimellom slagene: 

• Taket i det innerste lokalet ble malt. Dette har gjort lokalet mye lysere og triveligere, selv om 
det trehvite i taket og bjelker nå er borte.  

• Veggene i det innerste lokalet fikk et nytt strøk 

• Nye ovner som kan styres over internett har blitt kjøpt inn og satt opp i det innerste lokalet, 
samt noen i det ytterste. Med bedre varmestyring og mer effektive ovner anslår styret at 
klubben i løpet av få år har spart inn beløpet brukt på ovner på betydelig mindre 
strømregninger.  

• Kontorpulten på kontoret er kastet og ny, bredere og tilpasset er satt inn 

• Alle ikke-relevante bøker og hefter i biblioteket er kastet. 

• Alle pokaler i premieskapet er pusset 

• Vinduene er vasket både innvendig og utvendig 

• Ny kurs (v/godkjent elektriker) er satt inn i det innerste lokalet slik at strømmen ikke går om 
vinteren når TV, ovner og PC står på.  

 

2.4 Utleie 
Det var ingen store utgifter knyttet til klubbens lokaler i 2017, men styret vedtok å ikke søke nye 

leietakere. Dette medfører noen tapte inntekter, men gir større muligheter til ev. sjakkutleie og gjør 

det betydelig enklere å arrangere store turneringer når bord med brett, brikker og klokker alltid står 

ute.  

Gjennom hele 2017 har vi hatt vask én gang i 

uken av et vaskefirma.  

Det var lite kursaktivitet i lokalene i 2017, men 

enkelte dager har lokaler vært leid til kr 400,- 

per dag; som eksempelvis styremøte i sameiet, 

juniorlandslaget med Simen Agdestein mm.  

Styret har etterfulgt fjorårets styrets plan, å 

ikke søke etter nye leietakere. Det er litt 

strammere budsjett, spesielt med tanke på 

innkjøp og fornyelser, men styret anser 

utstyret klubben har nå som meget 

tilfredsstillende.  

  
Stjernetrekket i hurtigligaen skaper mye aktivitet. Erik Grindbakken har tatt 

ansvaret for dette i 2017 og diskuterer med Daniel Hagos, Serif Music og 

Harald B. Villmo.  
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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.  

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. Klubben har 

stort sett en god og hyggelig atmosfære på spillekvelder, og dette er det åpenbart at mange setter 

pris på.  

Tilstedeværelse på internett 
I løpet av våren 2017 pusset styret opp klubbens nettsider slik at de nå har et moderne utseende 

med stort fokus på bilder og lett tilgjengelig informasjon. Vi beholdt mye av utseendet vi kjenner, 

men har nå ytterligere funksjonalitet med kalender og mulighet for å få stjernens aktiviteter rett på 

mobilen. De nye sidene er også responsive, altså bedre tilpasset mobil- og nettbrett.  

Nettsidene er tilgjengelig på www.skstjernen.no  

Sosiale medier 

På Facebook er vi tilstede fire steder: 

• En Facebook-page for Stjernen hvor vi legger ut informasjon og nyhetssaker i forbindelse 
med våre arrangementer: https://www.facebook.com/sjakklubbenstjernen/  

• En Facebook-gruppe kalt «Stjernevenner» som er åpen for alle, hvor vi deler mer «sosialt». 
Snakker om partier, foreslår spontan-parksjakk/-pubsjakk osv: 
https://www.facebook.com/groups/1481078382197733/  

• En Facebook-gruppe kalt «Stjernebegynner» hvor vi legger ut informasjon tilpasset ferske 
sjakkspillere: https://www.facebook.com/groups/1459357887625203/  

• En Facebook-gruppe kalt «Stjernekvinner» som er et samlingssted for sjakkinteresserte 
kvinner i Oslo: https://www.facebook.com/groups/411700179028262/  

 

Spesielt Stjernevenner og hovedsiden på Facebook har høy aktivitet. Styret 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.  

Chess.com 

I tillegg er vi tilstede på chess.com som en klubb på det største sjakknettstedet. Her ble det arrangert 

en klubbkamp mot Hamar Sjakkselskap som Stjernen vant 11,5 – 9,5.  Det spilles også i skrivende 

stund en høstturnering, som er i sin andre runde, men som forventes å bli ferdig en gang våren 2018. 

Denne klubben kan finnes her: https://www.chess.com/club/sjakklubben-stjernen  

  

http://www.skstjernen.no/
https://www.facebook.com/sjakklubbenstjernen/
https://www.facebook.com/groups/1481078382197733/
https://www.facebook.com/groups/1459357887625203/
https://www.facebook.com/groups/411700179028262/
https://www.chess.com/club/sjakklubben-stjernen
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3.2 Langsjakk 
Tirsdager er fast langsjakkdag i Stjernen. På vårsesongen spilles klubbmesterskapet for medlemmer 

og bimedlemmer, 9 runder i to grupper. Høstturneringen er en åpen, 9-runders turnering, der alle 

spiller i en gruppe. De fleste partiene er lagt ut på hjemmesiden. De siste årene har det vært en fin 

økning i deltakertallet, og i 2017 var det 48 deltakere i klubbmesterskapet, 10 fler enn året før. 53 

deltakere i høstturneringen betyr nesten dobling fra 2016! 

Klubbmesterskapet 
Bimedlem og internasjonal mester Joachim B. Nilsen var 

suveren i klubbmesterskapet og vant alle sine 9 partier. 

Andreplassen gikk til Jakob Aavik med 6,5 poeng, mens 

Finn Egeland tok tredjeplassen med 6 poeng. 

Ratingpremien gikk til Kristoffer Gressli med 4,5 poeng. I 

gruppen under 1500 hadde Tomislav Marosevic sikret 

seieren før siste runde, og endte på 7,5 poeng. André 

Skoog og Nicholas Bergh fulgte på de neste plassene med 

7 poeng. Ratingpremiene gikk til Oddbjørn Sjøgren (5,5 

poeng) og Carl Fredrik Enevold (5 poeng). 

Høstturneringen 
Sigurd Loe Grøver gikk ubeseiret gjennom hele høstens 

langsjakkturnering, på 9 runder var det kun Haakon 

Wright som klarte å plukke et halvpoeng fra den suverene 

vinneren. Med 8,5 poeng var han ett poeng foran 

andremann FM Johannes Kvisla og halvannet poeng foran 

tredjemann Espen Wasshaug. Vinnere av ratingpremier: 

1. Åsmund Gilsson (6 poeng), 2. Yngve Lindsjørn (5,5 

poeng), 3. Erlend Furnes (4 poeng) og 4. Vetle Kr 

Danielsen (5,5 poeng). 

Seriesjakk 
Stjernen stilte med tre lag i Østlandsserien 2016/2017, dette er ett lag mer enn i 2015/2016, men 

likevel betraktelig færre enn sammenliknbare klubber. Styret ønsker å tilrettelegge for seriesjakk, 

men det er krever også at medlemmene ønsker å spille.  

Stjernen 1 endte på 4. plass i 2. divisjon avd. B, etter 3 tap og 5 seire.  

Stjernen 2 vant 4. divisjon avdeling D og rykket opp til 3. divisjon 

Stjernen 3 vant 4. divisjon avdeling E og rykket også opp til 3. divisjon.  

I sesongen 2017/2018 stiller Stjernen med 4 lag.   

Sigurd Loe Grøver tok sterke 8,5 av 9 i høstturneringen 
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3.3 Hurtigsjakk 
Hurtigligaen er etter hvert et godt innarbeidet konsept. Både vår og høst spilles en sesong over 15 

runder hvor de 10 beste rundene teller i sammendraget. Hver kveld består av 5 runder med 

hurtigsjakk (10 min + 5 sek per trekk), og spillerne deles i to spillergrupper: over og under 1600 i 

internrating. Vårsesongen var gruppe A delt inn i 3 sammenlagtrupper og gruppe B i to, mens høsten 

var også gruppe B delt inn i 3 sammenlagtgrupper.  

Stemningen på torsdagene har vært veldig bra. Gratis kaffe og «stjernetrekket» er populære tiltak 

blant deltakerne. Høsten 2016 ble det gjort en god jobb med å integrere internratingen og 

resultatsammendraget. Dette fungerer fortsatt sømløst og har ført til at sammenlagtlista stort sett er 

oppdatert på nett med en gang runden er ferdigspilt.  

Resultatlistene vises i begge rom på TV og med projektor. Dette har i hovedsak to effekter: 

• Feilregistreringer oppdages fortere 

• Vi slipper skrive ut resultatliste for hver runde og resultatene er løpende oppdatert på 
skjermen 

 

Vi erfarer at raskt resultatsammendrag er viktig for å øke interessen rundt sammendraget, og 

opplevde en sterk økning av tittelspillere høsten 2017.  

Våren 2017 
Våren hadde en markant økning fra høsten 2016 med et deltakersnitt på 60!  

Sammenlagt: 

Gruppe A (1900+): Kjell Børre Grebstad, SOSS 40,5 poeng 

Gruppe B (1750 – 1899):  Daniel Hagos, Stjernen 32 poeng 

Gruppe C (1600 – 1749):  Harald Villmo, Stjernen 27 poeng 

Gruppe D (1400 – 1599):  Kjell M. Haug, Stjernen 40,5 poeng  

Gruppe E (0000 – 1399):  Vegard Hvidstedn 30,5 poeng 

Sammenlagtliste: skstjernen.no/turneringstilbud/hurtigligaen-var-2017/  

Høsten 2017 
Sesongen startet med heftige 78 deltakere på første runde, men normaliserte seg etter hvert og 

deltakersnittet landet på 58 i løpet av hele sesongen.  

Sammenlagt: 

Gruppe A (1900+):  Ludy Sousa, Stjernen 40,5 poeng  

Gruppe B (1750 – 1899):  Sigurd Loe Grøver, SMPOAÅ 28 poeng 

Gruppe C (1600 – 1749):  Rune Justad, Stjernen 23,5 poeng  

Gruppe D (1450 – 1599):  Erik Grindbakken, Stjernen 40,5 poeng 

Gruppe E (1300 – 1449):  Vetle Danielsen, OSS 36,5 poeng  

Gruppe E (0000 – 1299):  Jaran Olsen, Stjernen 27 poeng 

Sammenlagtliste: skstjernen.no/turneringstilbud/hurtigligaen-hosten-2017/  

Oversikt: skstjernen.no/turneringstilbud/   

  

http://skstjernen.no/turneringstilbud/hurtigligaen-var-2017/
http://skstjernen.no/turneringstilbud/hurtigligaen-hosten-2017/
http://www.skstjernen.no/turneringstilbud/
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3.4 lynsjakk 

Lynlørdag  
I 2017 har Sjakklubben Stjernen arrangert lynlørdag hver eneste helg hele året, inkludert lille 

juleaften. Det har vært høyere deltakelse enn de foregående årene med et snitt på over 30 deltakere 

og 43 på det meste. Turneringene er i all hovedsak lagt inn i Turneringsservice med tilhørende liten 

nyhetssak på Stjernens hjemmesider og notis på Facebook-sidene. 

Konseptet med lynlørdag der det spilles langbord (alle mot alle) i grupper er en godt likt og en 

innarbeidet tradisjon. Turneringsleder har mottatt gode tilbakemeldinger med at det også premieres 

og applauderes for beste "B-spiller" i hver av gruppene. 

• Ved 18 spillere ble feltet delt i 2 grupper, ved 33 spillere delt i 3 grupper og 44 delt på 4 
grupper basert på internrating (lyn) 

• 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 2017 har det også vært mange nye innom på lørdager, og vi har en økende andel unge spillere på 

hovedturneringen. Gjennomføringen av hovedturneringene har gått fint og kun unntaksvis vært 

preget av krangling og utbrudd. Vegard Ramstad har hatt ansvaret for gjennomføring av de fleste 

lynlørdagene i 2017. Deltakeravgiften deles mellom premier, innkjøp og inntekter, og disse detaljer 

er bokført 2. halvår i eget Excel-ark. I snitt på lørdager går 2/3 av deltakeravgift til premier, ca. kr 

100,- til innkjøp av kaffe/papir og i overkant av kr 200,- til klubben. 

Sjakklubben Stjernen har åpnet for at det kan spilles uformelle lynturneringer utover kvelden.  Rune 

Justad, Finn Egeland med flere har også i 2017 gjort en god innsats for å lage en hyggelig, uformell 

stemning utover kvelden i tillegg til rydding og låsing av lokalene på lørdagskveldene. 

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

for medlemmer som ønsker å avslutte lørdagskvelden med pub-sjakk på løkka. Dette gjør det også 

enklere å håndheve både alkoholforbud og at det ikke er tillatt å spise i spillelokalene. 

Jackpotlyn 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.  

I 2017 ble det arrangert 6 lynsjakk-NGP-er i klubben med et deltakersnitt på 61.  

Høsten 2016 endret vi konseptet rundt lynsjakkene som er en del av Norges Grand Prix. Stjernen er 

en klubb som setter stor pris på bredde og har ikke store fordeler for tittelspillere. Derfor betaler 

også alle spillere (også GM/IM/WGM/WIM) full startavgift. For å lokke de beste har vi kommet opp 

med jackpotkonsept: Det spilles fortsatt 11 runder lynsjakk, men dersom en spiller tar full pott i 

turneringen, altså 11 av 11 poeng, vanker en ekstrapremie. For hver turnering denne ikke blir tatt, 

øker jackpoten med 500 kr. I 2017 ble jackpoten bare tatt én gang, i januar (av IM Lars Oskar Hauge).  

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

profesjonell og effektiv gjennomføring. Dette understreker igjen styrets idé om at våre turneringer 

skal være godt arrangert, og det er viktigere med kvalitet enn kvantitet.   
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3.5 Andre arrangementer 
Utover våre faste tilbud nevnt over, har vi i 2017 hatt et meget godt tilbud ut over dette også.  

Først og fremst har Stjernen stiftet en egen og autonom barnesjakklubb, Stjernen SKU, som nå har 

faste klubbkvelder på mandager. Dette er ledet av Erik Grindbakken, som pedagogisk ansvarlig og 

med Kristoffer Gressli (leder og kasserer) og Bendik Østbye Johannessen i styret. 

Ellers har det vært stor aktivitet utenom de faste klubbkveldene også:  

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

o 24. januar (44 deltakere) 
o 3. mai (36 deltakere) 
o 21. august (37 deltakere) 

• 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 

• Stjernesommer langsjakk-NGP, 18. til 20. juni. Helgeturnering med 1 runde hurtigsjakk og 5 
runder langsjakk med 63 deltakere. En del av NGP-sammendraget.  

• Jackpotlyn-NGP: Konsept med en egen jackpot dersom vinneren tar 11 poeng av 11 mulige i 
turneringen. Det ble arrangert  

o 17. desember 2017 (69 deltakere) 
o 26. november 2017 (57 deltakere) 
o 20. august 2017 (57 deltakere) 
o 11. juni (59 deltakere) 
o 19. mars (62 deltakere) 
o 29. januar (64 deltakere) 

• Stjernespretten: hurtigsjakk-NGP på Kristi himmelfart, torsdag 25. mai 2017. 7 runder 
hurtigsjakk i to grupper.  

o 25. mai 2017 (78 deltakere)  

• Tidshandicap: Etter hurtigligaen prøvde vi oss med lynsjakk med tidshandicap  
o Jul, 14. desember (31 deltakere) 
o Sommer, 30. mai (30 deltakere) 

• Finalen i Pro Chess League på storskjerm (26. mars) 

• Klubbmesterskap i hurtigsjakk over tre dager (1/6, 6/6, 8/6) 

• Taktikk-battle (23. mai). Konkurranse med taktikkoppgaver på storskjerm. Lasse Midstue 
vant foran Espen Wasshaug og Kristoffer Gressli. 

• Sommeravslutning (10. juni) 

• Juleavslutning (16. desember) 

• Årsmøte (21. februar)  
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3.6 Kursvirksomhet 
I 2017 var det ikke kursvirksomhet i Stjernens lokaler, men styret stiller 

seg positive til kurs.   

3.7 Representasjon utenfor Seilduksgata 11 
I sammenlagtstillingen i Norges Grand Prix 2016-2017 var det flere 

spillere fra Stjernen som tok en topp 10-plassering sammenlagt. Denne 

sesongen ble det spilt to NGP-sammendrag. Standard (langsjakk) og 

sprint (lyn- og hurtigsjakk): 

• Per Omtvedt tok 5. plass i Sprint Klasse 1 med 1244 poeng. 

• Odd Ristesund tok 9. plass i Sprint Klasse 1 med 1139 poeng. 

• Odd Ristesund tok 3. plass i Sprint Klasse 2 med 1328 poeng. 

• Jonas August Bernstein tok 4. plass i Standard Klasse 3 med 
1049 poeng 

• Odd Ristesund tok 2. plass i Sprint Klasse 3 med 1366 poeng 

• Jonas August Bernstein tok 5. plass i Standard Klasse 4 med 
1091 poeng 
 

Det åpne NM i hurtigsjakk 2017 ble spilt 7. til 8. januar i Sandefjord med 13 deltakere fra Stjernen. 

• Francisco Silva Gonzáles tok en 49. plass i gruppe A med 4 poeng og ble beste Stjernen-spiller 
i denne gruppen. 3 spillere fra Stjernen deltok i denne gruppen.  

• John Olav Kroken tok 29. plass i gruppe B med 6 av 10 poeng og ble beste Stjernen-spiller i 
denne gruppen. 10 spillere fra Stjernen deltok i denne gruppen. 

 

Det åpne NM i lynsjakk 2017 ble spilt i 6. januar i Sandefjord med 13 

deltakere fra Stjernen.  

• Francisco Silva Gonzáles tok en sterk 14. plass i gruppe A med 
5,5 poeng på 9 runder og Ludy Sousa tok 16. plass med like 
mange poeng. Disse to var de eneste Stjernen-spillerne i denne 
gruppa.  

• Vidar Andreassen tok 24. plass i gruppe B med 5,5 av 9 poeng 
og ble beste Stjernen-spiller i gruppe B. Her var det 10 spillere 
fra Stjernen. 

• Øystein Ytterstad tok en 37. plass i gruppe C med 5 av 9 poeng. 
Han var eneste stjernespiller i denne gruppen  
 

Det åpne NM ble spilt på Fagernes 9. til 16. april med 4 spillere fra 

Stjernen deltok. 

• Erik Grindbakken tok 5 poeng og endte på 23. plass.  
Kristoffer Gressli tok like mange poeng og endte på 24. plass. 
 

NM i lynsjakk ble spilt 7. juli i Stavanger, under landsturneringen, og 7 

Stjernen-spillere stilte på startstreken. 3 spillere kvalifiserte seg for sine 

respektive finalegrupper i NM: 

• Martin Nilsen tok 7. plass i Juniorklassen med 2 poeng i finalen 

• Kristoffer Gressli tok 6. plass i Klasse 2 
med 4 poeng i finalen 

• Tomislav Marosevic tok 9. plass i Klasse 3  
med 2,5 poeng i finalen 

Odd Ristesund markerte seg i NGP-

sammendraget 2016-2017 

Erik Grindbakken hadde flere gode resultater i 

2017. 
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Landsturneringen 2017 ble spilt i Stavanger 1. til 8. juli. 

10 spillere fra Stjernen deltok: 

• Martin Nilsen tok 5. plass i Juniorklassen med solide 6 
poeng av 9 mulige.  

• Erik Grindbakken tok en sterk 2. plass i klasse 3 med 7 
poeng. I denne klassen tok Jonas August Bernstein 21. 
plass med 5 poeng 

• Leif Gulliksen tok en flott 2. plass i Senior B med 7 
poeng.  

• Arvid Aage Skaar tok en solid 4. plass i Klasse 5 med 
6,5 poeng. I denne klassen fikk Hege Anette Ramson 
80. plass med 2 poeng. 

• Christoffer Möllenhoff tok 16. plass og Morten S 
Smedsrud tok 17. plass i klasse 4 – begge med 5 
poeng.  

• Kristoffer Gressli tok 22. plass i klasse 2 med 5 poeng.  
 

 

 

 

Stjernen arrangerte Åpent Oslomesterskap i lynsjakk 2017 

den 17. desember og 10 spillere fra Stjernen deltok i 

mesterskapet på hjemmebane: 

• Ludy Sousa ble beste spiller fra Stjernen med 7 poeng 
på de 11 rundene. Det holdt til en 14. plass i det sterke 
feltet. Sousa kom halvpoenget foran Kaloyan 
Kostadinov som kom på 15. plass.  

 

 

 

 

NRK sendte i 2017 5 dager direkte fra VM i lyn- og hurtigsjakk i 

Riyadh, Saudi-Arabia. Stjernens medlem Heidi Røneid er fast 

deltaker i panelet sammen med programleder Line Andersen og 

kommentator Torstein Bae. Her representerer hun klubben og 

sjakken på eksemplarisk vis.  

  

Flere gode resultater fra Stjernen-spillere i 

Landsturneringen 2017.  

Over: Martin Nilsen 

Til venstre: Arvid Aage Skaar og Leif Gulliksen 

Under: Premievinnerne under Åpent Oslomesterskap i 

lynsjakk (Fra venstre: Øyvind Bø, Kimiya Sajjadi, Axel 

Tunsjø (såvidt synlig), Alex Borch, Elham Abdrlauf, GM 

Frode Urkedal, GM Jon Ludvig Hammer, FM Johannes 

Haug, WIM Sheila Barth Sahl 
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4. Total aktivitet 
Gjennom året 2017 har Stjernen hatt den største deltakelsen på mange år. Klubben har hatt åpent 

omkring 130 dager med organiserte aktiviteter, ledet av styremedlemmer.  

I 2016 satte både lynlørdag og hurtigliga rekord. Disse rekordene ble smadret i 2017:  

• 78 deltakere spilte én og samme runde i hurtigligaen (runde 1, høsten 2017, 31. august. 22 
runder (av 30) hadde like mange eller flere deltakere enn deltakerrekorden satt i 2016!  

• 49 spillere møtte opp den første lørdagen i høstsemesteret (12. august) og spilte lørdagslyn. I 
2016 ble det ny deltakerrekord med 35 spillere. I 2017 var det 18 lørdager med 35 eller flere 
spillere.  

 

 

 

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

550 spillere benyttet våre tilbud i «sjakksesongen» (medio januar – medio juni og medio august – 

medio desember). I tillegg kommer begynnerkvelder, kvinnekvelder, det åpne OM for kvinner og 

jenter, sommeraktiviteter og juleferieaktiviteter i tillegg.  
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Andreassens oversikt viser at det har vært nær 5000 besøk i klubben i «sjakksesongen». Dette er opp 

drøyt 40 % fra fjoråret. Legger vi til de øvrige tilbudene vi har hatt, anslår styret at det ligger på 

omkring 6000 besøk i klubben.  

Styret merker seg at det nå begynner å danne seg en stor gruppe som ukentlig benytter seg av 

Stjernens tilbud. Sammenliknet med to år siden, er denne gruppen doblet.  

17 spillere har 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 Klubb Oppmøter 

1 Daniel Hagos Stjernen 86 

2 Finn Egeland Stjernen 84 

3 Rune Justad Stjernen 78 

4 Alexander Pena Stjernen 73 

 Tomislav Marosevic Stjernen 73 

6 Odd Ristesund Stjernen 71 

7 Bertil Svendsen Vålerenga 67 

 Erik Grindbakken Stjernen 67 

 Serif Music Stjernen 67 

10 Sefik Maksumic Stjernen 66 

11 Kristoffer Gressli Stjernen 62 

 Oddbjørn Sjøgren Stjernen 62 

13 Daniel Kafkas Stjernen 61 

14 Juan Carlos Rueda-Kjeldsen Stjernen 60 

15 Harald Mottang Stjernen 53 

16 Jonas Bernstein Stjernen 52 

17 Vidar Andreassen Stjernen 51 

 

 

Oversikt over aktiviteter, ant. Forskjellige deltakere og spilledager i «sjakksesongen». 

 Våren 2017 Høsten 2017  
 Ant. del. Spilledager Ant. delt Spilledager 

Lynlørdag 178 116 21 22 152 104  17 20 

Hurtigligaen 179 126 15 15 199 131  15 15 

Klubbkvelder 74 67 5 7 38 58 3 4 

Åpne turneringer 184 117 7 6 117 76 3 2 

Mesterskap 63 56 12 12 53 28 9 7 

Temakvelder 35 28 2 4 67 0 2 0 

Tall i kursiv er tall for 2016 
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Styret i Sjakklubben Stjernen 

7. januar 2018 

Vegard Ramstad  

Harald Mottang  

Espen Wasshaug  

Oddbjørn Sjøgren  

Kristoffer Gressli 

Bendik Østbye Johannessen 

Aslak Krogness Haanshus 

 

 

 

 

 

 


