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ÅRSBERETNING 2001 
 

 

 

1. Innledning 
Sjakklubben Kampen på Brettet  ble stiftet 25.9.01, og har således eksistert i 

knappe 4 måneder. Oppmøtet pr spillekveld har variert fra 2-3 til 13-14 for de 

voksne, med en fallende tendens i slutten av november og ut året. 

2. Styret 

Styret konstituerte seg på følgende måte:. 

Per Ivar Olsen ble  valgt til leder på Årsmøtet. 

Styret konstituerte seg på følgende måte iflg vedtektene: 

André Mellum: Nestleder 

David Putney:  Kasserer 

Per Kristian Hansen: Sekretær 

Rune Normann: Materialforvalter 

Det ble vedtatt å ha månedlige styremøter, fortrinnsvis den siste tirsdagen i hver 

måned kl 18-19. Dette er ikke blitt fulgt opp. 

Pga stort arbeidspress ba David seg fritatt for styrearbeid. Per Kristian  tok over 

kassererfunksjonen og Geir rykket opp som styremedlem. André har ikke vist seg 

siden 13.11.01.  Materialforvalter Rune Normann har ikke vist seg i klubben 

siden 25.9. 

Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden 26.9.-31.12.01 

3. Høstturneringen 
Det ble spilt en turnering med 45 minutters betenkning pr parti over 6 runder som 

Timo Nurmi vant med 5 av 6 poeng, se vedlegg. Per Kristian Hansen var 

turneringsleder. 

4. Barnesjakken. 
Hver tirsdag fra 17-19 har det vært åpent for barn under 15 år. Fra 4-8 barn har vært 

tilstede hver gang, og det har vært gledelig. Joakim Sørum vant bjuniorturneringen. Per 

Kristian Hansen har stått for barnesjakken. 

5. Utsendelser 
Det har vært sendt ut diverse medlemsbrev, ca 4 på mail og delvis pr brev til dem 
som ikke har mail. Dessuten har det vært laget et par pressemeldinger og plakater. 

Per Kristian Hansen har stått for det pedagogiske tilbudet. 

6. Økonomi.  
Økonomien har vært god som følge av bevilgningen av frivillighetsmidler til 

oppstart fra bydelen.  

7. Forholdet til Norges Sjakkforbund 

Vi har ennå ikke meldt oss inn. Det bør gjøres snarest nå i sammenheng med 

kontingentfastsettelse. Vi har heller ikke operert med en medlemsliste som følge 

av dette, men alle som har vært innom er det blitt notert navn og adresse på, slik 

at innkreving av kontingent og medlemskap skal være lett å organisere nå. 
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8. Forholdet til Bydelshuset 

Forholdet til Kampen Bydelshus har vært godt. Vi har ennå ikke fått svar på et 

brev vi sendte i fjor høst. 

9. Websider for klubben. 

Er under arbeid i regi av Hans H. Paulsen. 

10. Erfaringer så langt 
Det har vært forsøkt laget et variert tilbud til spillerne. Dette må det jobbes mer 

med.  
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