Sjakklubben Stjernen - styrets årsberetning 2010
Styret:
Aktiviteten i 2010 har vært meget høy og det er i alt blitt avholdt 10 styremøter.
Styret har bestått av leder Kim Halvor Hartvig, nestleder Harald Mottang,
kasserer Christoph Anderl, materialforvalter Leif Gulliksen og turneringsleder
Kjell Haug. Guttorm Andersen har hatt ansvaret for hjemmesidene og har
fungert som turneringsleder. Trygve Lindtjørn og Børge Svanholm har fungert
som varamenn. Anita Garodd var valgt til styret som vara, men har ikke deltatt i
styrets arbeid. Valgkomiteen har bestått av Leif Gulliksen og Milan Kutrovac.
Revisorer har vært Kjell Iversen og Svein Erik Ruud.
Styrets arbeid har foruten den daglige drift i stor grad dreid seg om oppgradering
av lokalene og gjennomføring av tiltak for å få dette på plass. Dette har vært en
relativt omfattende og tidkrevende prosess. Følgene tiltak er bl.a. gjennomført i
perioden 2009 og 2010 :
Vinduene mot gaten er i sin helhet fornyet i spillelokalet mot gaten (2009)
Det er satt opp vegg i det ytre lokalet for å skape et inngangsparti (2009)
Det er satt opp brystning i det indre spillelokalet for å isolere veggen bedre
Det er bygget hyller til sjakkutstyr i det indre spillelokalet
Det er gjort reparasjon av gulv i garderobeavdelingen
Det elektriske er kontrollert og reparert i alle rom
Det er listet langs gulv og fuget på toalettene
Nedgang til kjeller er tettet i de ytre spillelokalene
Vi har byttet låssystemet i sin helhet til hoveddøren
Medlemmer og aktivitet:
Det har vært en gledelig stigning i antall medlemmer. Deltakelsen i
Hurtigsjakkligaen har hatt en markant økning. Også i langsjakk har det vært god
deltakelse. Gjennom 2010 har deltakelsen på lørdagene noen dager vært meget
høy. For å avvikle turneringene tilfredsstillende har vi kjøpt inn ti nye klokker.
Økonomi:
Årets regnskap for 2010 er i skrivende stund klart, og kassereren har gjort en
god jobb med dette. Regnskapet for 2009 foreligger og revisorene har gitt
beskjed om at dette vil bli godkjent. Økonomien i klubben er god, men vi har i
perioder hatt problemer med likviditeten. Økonomien har vært såpass solid at vi
har kunnet bruke relativt store midler på oppgradering av lokalene. Årsaken til
vår relativt gode økonomi er utleie av lokalene til AOF som betaler en leie til
klubben på kroner 154 000 i året. Styret er innstilt på videre utleie til AOF.
Klubben har i dag en økonomi som i tillegg til en større romslighet i det daglige,
også gjør det mulig å gjennomføre videre oppgraderingen av lokalene.

Sportslig aktivitet :
Aktiviteten i klubben har fulgt mønsteret fra de siste sesongene.
Klubbmesterskap og høstturnering ble gjennomført med 22 deltagere. Årets
klubbmester ble Kalojan Kostadinov, mens høsturneringen ble vunnet av Nils
Ragnar Grotnes.
Hurtigsjakkligaen gjennomføres over 15 torsdagskvelder hver sesong og samler
i snitt noe over 20 mann. Vårens utgave ble vunnet av Kalojan Kostadinov, på
høsten stakk Kalojan Kostadinov av med seieren etter en spennende sisterunde.
Stjernespretten i mai samlet rekorddeltakelse med 47 deltagere. Vinnere ble
Harald Borchrevink i klasse A og Sebastian Mihajlov i klasse B.
I Østlandsserien endte 1. laget som nummer 7 i 1.divisjon og beholdt plassen.
2. laget ble nummer 6 i 2.divisjon, og 3. laget nummer 3 i 3.divisjon.
Nytt i 2010-2011 er at vi i denne sesong deltar med et 4. lag i Seriesjakken.
Det ble gjort en svært god innsats av Stjernens lag i NM i Drammen for
klubblag i oktober med en solid 14. plass.
AdventStjernen NVGP ble arrangert for 4. gang 27. og 28. november. Vinner her
ble Nicolai Getz. I alt deltok 27 spillere.
I Landsturneringen i Fredrikstad deltok 15 mann. Seniorene gjorde det sterkt i
sine klasser. Videre har flere av klubbens seniorer deltatt i internasjonale
mesterskap.
Årets vennskapskamp mot Moss ble spilt i Stjernen over 13 bord og endte med
tap 7.5–5.5.
I romjulen 2010 ble det arrangert hurtigsjakkturnering for seniorer. Denne ble i
år vunnet av Vidar Taksrud, Tempo i Drammen. I alt deltok 30 spillere, noe som
er ny rekord. Turneringsleder var Kjell Haug.
Lørdagslyn går sin gang, i år med Steinar Moldestad og Dag Gundersen som
ansvarlige for gjennomføringen fra sommeren 2010. Lørdagslyn er nå ratet.
Stjernens hjemmeside på internett oppdateres nå mer jevnlig enn tidligere med
nyheter, notiser og resultater. Ansvarlig har vært Guttorm Andersen.
Det daglige renhold har i år blitt utført av Torbjørg Betten.
Oslo 22. februar 2011
For styret - leder Kim Halvor Hartvig

