Sjakklubben Stjernen
Årsberetning 2013
1. Styres arbeid:
Styret for 2013 har bestått av:
Formann: Aslak Haanshuus
Nestleder: Kjell M. Haug
Kasserer: Guttorm Andersen (Vegard Ramstad 2. halvår)
Webansvarlig: Vegard Ramstad (Kasserer 2. halvår)
Materialforvalter: Halvor Hartvig
Styremedlem: Espen Wasshaug
Styremedlem: John Olav Kroken
Varamedlemmer har vært Kjell Børre Grebstad og Steinar Moldestad/Børge W.
Svanholm.
Valgkomiteen har bestått av Harald Mottang og Jan Hugo Eriksen.
Revisor har vært Svein Erik Ruud.
Rep. til gen.forsamling i AS har vært Vegard Ramstad og Guttorm Andersen.
Det har vært avholdt 5 styremøter siden forrige årsmøte. Styret har hatt løpende
dialog på epost som endel av den daglige driften.

2. Økonomi og drift:
2.1 Medlemstall
Medlemstallet i klubben for 2013 viser 54 hovedmedlemmer og 6 bimedlemmer. En
nedgang på 4 hovedmedlemmer og 2 bimedlemmer siden forrige år. Klubben
opplever uansett stor interesse fra nye potensielle medlemmer i disse dager. Mange
ønsker å melde seg inn når kontigent for 2014 er avklart.
2.2 Eiendomsforvaltning
Mye av styrets tid går til drift av utleie og forvaltning av klubbens lokaler. Den store
saken i 2013 har vært utbedring av taket på stallbygningen. I forbindelse med
Lillunns utbygging fikk klubben mulighet til å foreta en helt nødvendig
rehabilitering til en gunstig pris. Etter forhandlinger med sameiet klarte styret å få
til et spleiselag på takarbeidene hvor Lillunn og sameiet bidro med vel 1/3 av de

totale utgiftene. Sluttregningen til klubben ble på 69 000,-. Grunnet svak likviditet
ble en del nedbetalt gjennom forskuttering av kontigent for 3 år av 8 av klubbens
medlemmer. Det resterende beløpet på 43 500,- er lån hos sameiet som blir
nedbetalt gjennom fellesutgiftene over en 5-årsperiode.
2.3 Utleie
Klubben har pr. i dag 2 leietagere. HAVA-instituttet går i 2014 inn i 2. år av en 3årig leieavtale. Leietager har rettet forespørsel om å utvide dagens leieavtale til å
inkludere de indre lokalene på dagtid ukedagene, noe som vi kunne øke
leieinntektene til klubben ytterligere for 2014. Samtidig inngikk styre leieavtale med
Sjakktrening/Torbjørn R. Hansen 2. halvår 2013. Denne leieavtalen er forlenget til å
gjelde 1. halvår 2014. Tilsammen utgjør dagens leieinntekter i overkant av
100.000,- kr pr. år.

3. Sjakklig aktivitet
3.1 Generelt:
Aktiviteten i klubben må sies å være stabil og følger driften som har vært de seneste
årene: Lynsjakk lørdager, langsjakk tirsdager og hurtigsjakk torsdager. Samtidig er
det nå sjakkundervisning i klubben mandager og onsdager.
3.2 NGP-turneringer:
Oslomesterskapet
Stjernen arrangerte Oslomesterskap 4. mai. Arrangementet ble sent avklart og
derfor gjennomført med dårlig markedsføring og kun 14 deltagere. Gudmund
Stenersen og Daniel Kovachev kom på delt 1.plass med 3,5/5 poeng.
90-års jubileumsturnering
Klubbens 90-års dag ble markert med jubileumsturnering og stor marsipankake.
Arrangementet ble gjennomført som endel av hurtigligaen msom en en-dags NGP
turnering med 46 deltagere. Vinner ble GM Jon Ludvig Hammer.
3.3 Vinnere av klubbturneringer 2013:
Klubbmesterskapet 2013: Finn Egeland (9/9 !)
Høstturneringen 2013: Finn Egeland (9/9 !!)
Klubbmesterskap i hurtigsjakk: Per Omtvedt (7,5/9 poeng)
Hurtigligaen vår 2013: Lars Even Andersen (45,5/50 poeng)
Hurtigligaen høst 2013: Kaloyan Kostadinov (44,5/50 poeng)

3.4 Seriesjakk:
Stjernen 1 havnet midt på tabellen som nr. 5 i Østlandsseriens 1. divisjon sesongen
2012/2013, noe som var en liten nedtur fra den gode 2011/2012-sesongen hvor
laget avsluttet med en 3. plass i 1. divisjon.
Stjernen 2 og 3 havnet midt på tabellen i sine avdelinger av 3. divisjon mens
Stjernen 4. rykket ned til 4. divisjon.
3.5 Kurs:
Sjakkaktiviteten i klubben har fått et betydelig løft gjennom utleie til Torbjørn R.
Hansen. I forbindelse med leieavtalen er det fremforhandlet en 25% rabatt for
Stjernens medlemmer på alle kurs hos Sjakktrening.
3.6. Annet:
Heidi Røneid har tatt initiativ og gjennomført både parksjakk i Birkelunden og
nybegynnerturnering i desember. Begge vellykkede arrangementer som har gitt
resultater i form av svært tiltrengt rekruttering - dette er aktiviteter som bør bli
videreført i 2014. Torbjørn R. Hansen spilte simultan mot klubbens medlemmer i
desember før jul.

For styret, 12.01.14
Aslak Haanshuus, formann

