KAMPEN PÅ BRETTET
v/ Per Kristian Hansen Sonsgt 3F, 0654 OSLO
tlf 48 18 90 24, krhanse@online.no
Konto: 9001 06 51165

ÅRSBERETNING 2002
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2.
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Innledning
Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 25.9.01, og har således eksistert i 15
måneder. Oppmøtet pr spillekveld har variert fra 2-3 til 13-14 for de voksne, og
mellom 2 og 11 barn.
Styret
Styret konstituerte seg på Årsmøtet 22.1.2002 på følgende måte:.
Per Ivar Olsen
Leder
Geir Farner :
Nestleder
Per Kristian Hansen: Kasserer
Per Kristian Hansen: Sekretær
Ulrik Wiksaas:
Materialforvalter
Det ble vedtatt å ha månedlige styremøter, fortrinnsvis den siste tirsdagen i hver
måned kl 18-19. Dette er ikke blitt fulgt opp. Det har vært avholdt ca 3 styremøter
i perioden. Styrearbeidet har dermed vært preget av lite kontinuitet.
Aktiviteter
Turneringsvirksomheten
Det har ikke blitt arrangert noen fullførte organiserte turneringer i perioden. Et
forsøk på å holde en turnering høsten 2002 ble gjort, men det falt fra hverandre
pga gjennomtrekk av spillere og litt slapp turneringsledelse (undertegnede).
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. Per Kristian Hansen har stått for det
pedagogiske tilbudet., Geir Farner, Ulrik Wiksaas og Per Ivar Olsen har bistått.
Kjempedagssjakk
Lørdag 1.6.02 stilte klubben på Kjempedagene på Kampen. Vi spilte sjakk ute i
Nittedalsgt.
Grønland Internasjonale torgdag
Delvis som følge av at Sjakklubben Kampen på Brettet ble tildelt frivillighetsmidler ved
oppstarten, var det forventninger fra Bydel Gamle Oslo at klubben skulle stille på
Grønland Internasjonale Torgdag . Vi anskaffet 1 "partytelt" 3x3 meter i tilfelle

regn, som er i klubbens eie (står ved siden av materiellskap) Gatesjakkbrett fra
Norges Sjakkforbund ble leid for kr 300,- . Vi lånte bord og stoler av bydelshuset.
(Disse var for øvrig blytunge…) Vi fikk en meget bra plassering, i
Grønlandsleiret rett utenfor T-banenedgangen/ Asylet, der det var plass til
gatesjakkbrett og bord/ telt. Vi brakte med oss alt materiellet vårt, dvs ca 10 sett
og kjøpte et par sett i anledningen. Vi lagde et oppgaveark der vi hadde et par/tre
enkle oppgaver. Arrangementet var en suksess med spilling på stort og små brett
hele dagen fra kl 10 til kl 18. Vi måtte omtrent jage spillerne fra brettet kl 18. Vi
rekrutterte også flere spillere til klubben via dette arrangementet.

Side 1 av 2 sider

20.01.15

KAMPEN PÅ BRETTET
v/ Per Kristian Hansen Sonsgt 3F, 0654 OSLO
tlf 48 18 90 24, krhanse@online.no
Konto: 9001 06 51165

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Utsendelser
Det har vært sendt ut diverse medlemsbrev, delvis på mail og delvis pr brev til
dem som ikke har mail.
Økonomi.
Økonomien har fremdeles vært god. Klubbkontingenten i Sjakklubben Kampen
på Brettet ble på forrige årsmøte satt til kr 500,- pr år for voksne i arbeid og kr
100,- pr år for medlemmer under 20 år og pensjonister/ trygdede/studenter. Pga
fare for å støte fra seg potensielle nye spillere har vi vært forsiktige med å kreve
inn kontingent fra nye spille. Grunnen til at vi har kunnet gjøre dette er
bevilgningen av frivillighetsmidler til oppstart fra bydelen, samt at vi fikk kr
4000,- av Kampen Vel til kjøp av materiell til Kjempedagene 2002. Disse
midlene er nå så å si borttært, hvilket vil si at kontingentarbeidet må tas opp.
Forholdet til Norges Sjakkforbund
Vi meldte oss inn i NSF 26.3.2002, med 7 voksne oppgitte medlemmer, 1 junior
og 13 lilleputter. Dette kostet klubben kr 3507,- i Krets- og Forbundskontingent. Disse har alle rettigheter når det gjelder å delta i NSFs aktiviteter, og
mottar Norsk Sjakkblad i posten 5 ggr pr år. Pr i dag synes det som om 11 av de
21 innmeldte spillerne ikke lenger er aktive i klubben.
Forholdet til Bydelshuset
Forholdet til Kampen Bydelshus har vært godt. Vi har underskrevet kontrakt med
bydelshuset. Kontrakten går i korthet ut på at klubben forplikter seg å stille på
dugnader mot å få være kostnadsfritt i huset.
Websider for klubben.
I en periode hadde vi websider som Per Kristian Hansen vedlikeholdt på
gratisserver. Sidene ble tatt ned da tilbudsperioden fra leverandør gikk ut.
Erfaringer så langt
Det må det jobbes mer med å lage et variert tilbud til spillerne. Dette blir opp til
det nye styret. Vi bør også arbeide mer med å rekruttere nye voksne spillere til
klubben. I følge oppmøteliste har ca 80 spillere vært innom dørene. Vi bør bli
flinkere til å holde på nye spillere. Dette er en vanskelig sak, fordi vi trenger en
viss "kritisk masse" for å flere ha spillere med omtrent samme spillestyrke.

27.1.03/Per Kristian Hansen
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