Årsberetning 2014
Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med
det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere registrert i Norges
Sjakkforbund gjennom Kampen på Brettet. I tillegg har klubben tre bimedlemmer.
De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.
Barrientos, Carlos
Becker-Andersen, Kasper
Berg-Olsen, Henrik Seljeset
Dolonen, Jan Arild
Ellingsen, Georg Barlindhaug
Engene, Ronny
Farner, Geir
Gressli, Kristoffer
Gundersen, Vegard
Hageland, Harald
Hansen, Per Kr.
Hansen, Stein Sjuls
Hem, Geir
Jacobsen, Astrid Sofia
Jørgensen, Asle
Kristoffersen, Trond Allum
Lervåg, Lars Eivind
Lorvik, Geir
Methi, Trond
Moe, Anders Sletvold
Mrdeza, Jason
Nurmi, Timo
Pedersen, Ole Petter
Ristesund, Odd
Rudberg, Leif Erik
Solstad, Geir
Thorstensen, Tom
Wågene, Rune Arild
Åtte medlemmer har kommet til i løpet av året. Hjertelig velkommen! Snittalderen på medlemmene er nå 45
år.
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Styret
På årsmøtet 2014 ble følgende styre valgt
Leder:
Ole Petter Pedersen (ny)
Styremedlem:
Per Kristian Hansen (ny)
Kasserer:
Geir Hem (gjenvalg)
Styret har holdt kontakt på spillekveldene ellers og pr tlf og epost.
Medlemsmøter
Det har ikke vært medlemsmøter utover at det er gitt generell informasjon og korte diskusjoner på noen
klubbkvelder.
Økonomi
Økonomien har gjennomgående vært god. Etter kontingentendring på årsmøtet 2014 er kontingenten kr 600.
Bimedlemmer har i 2014 betalt 300 kroner for å få anledning til å spille i våre turneringer.
Forholdet til Norges Sjakkforbund
Vi er medlemmer i NSF, og vi har betalt inn forbundskontingent for 2014 for 30 voksne medlemmer.
Forholdet til Bydelshuset
Forholdet til Kampen Bydelshus har vært meget godt. Vi har muntlig kontrakt med bydelshuset. Kontrakten
går i korthet ut på at klubben kan være i lokalene må at vi forplikter oss til å stille på dugnader, og driver
sjakkvirksomhet til glede for Kampen. Vi har i 2014 malt våre egne lokaler på en dugnad.
Oppmøtetoppen i klubben 2014
Det er tatt med oppmøte på tirsdager, samt langsjakk og deltakelse i Østlandsserien

Medlemmers deltakelse utenfor klubben
Som vanlig er det Odd Ristesund som er den suverent mest aktive spilleren utenfor klubben. I 2014 har han
også vunnet Klasse 3 i NGP + Superbonusen for flest antall turneringsseire i NGP – gratulerer!
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Klubbmesterskapet i Lynsjakk 2014 og hurtigsjakk
Har ikke blitt avholdt. Dette skal det rettes på i 2015.
Langsjakk
Det har for første gang vært avholdt to langsjakkturneringer. Asle vant vårturneringen med 6/7 i et felt med
13 spillere, mens hele 23 spillere deltok i høsttureringen. Den vant Geir F med sterke 5,5/6. Styret ser med
glede på den store interessen for langsjakk i klubben.
Østlandsserien
Kampen spilte i 4. divisjon avdeling B i Østlandsserien 2013-14. Det endte med 2. plass (av 6) med 3 seire, 1
uavgjort og 1 tap, totalt 13,5 av 20 poeng. I Østlandsserien 2014-15 stiller Kampen for første gang med to lag.
1. laget er etter to runder på 2. plass i sin avdeling med to seire og 5,5/8 poeng. 2. laget er på 5. plass i sin
avdeling med en uavgjort og ett tap og 2,5/8 poeng. 2. laget skal ha en klar breddeprofil, og særlig er vilje til å
bruke tiden til rådighet i langsjakken en viktig faktor for laguttaket. Førstelaget har som ambisjon å rykke opp
til og etablere seg i 3. divisjon.

Rating
Ettersom klubbturneringene i langsjakk er ratet, begynner nå en rekke spillere i klubben å stå oppført med
offisiell norsk rating. Sju nye spillere har fått rating i 2014. Enkelte spillere har også FIDE-rating. Asle Jørgensen
har størst framgang nasjonalt i løpet av 2014, en forbedring fra siste offisielle rating i 2013 på 152
ratingpoeng. Ole Petter Pedersen og Odd Ristesund har flest ratede partier i 2014. Norsk rating per september
2014 og FIDE-rating per 1. januar 2015:

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Navn
Nurmi Timo
Hansen Per Kr.
Gressli Kristoffer
Jørgensen Asle
Ristesund Odd
Farner Geir
Hem Geir
Pedersen Ole Petter
Gundersen Vegard
Barrientos Carlos
Berg-Olsen Henrik
Seljese
Hageland Harald
Kristoffersen Trond
Allum
Wågene Rune Arild
Hansen Stein Sjuls

Norsk
rating
1869
1760
1426
1400
1400
1396
1377
1367
1264
1163

Endring
2013-14
-6
-2

Partier
totalt
82
23
15
53
1826
15
27
139
97
28

152
-19

-145
0
16

1128
1069

35
13

889
842
836

12
17
86

16
3

Ratede
partier
i 2014
3
1
34
64

76
0
14

14

FIDE
Lang
1995

FIDE
Hurtig

FIDE
Lyn

1596
1752
1597

1792
1722

1749

1674

1740
1727

Lag-NM
Økt medlemstall gjorde at vi for første gang stilte i Lag-NM i Oslo i oktober. Kampen ble nest beste lag blant
de som kun hadde spillere under 1600 i rating. Vi endte på 35. plass av 56 med 2 seire, 2 uavgjort og 2 tap – til
sammen med 11 av 24 poeng. Asle Jørgensen (3/6), Kristoffer Gressli (1,5/4), Astrid Sofia Jacobsen (2/5),
Kasper Becker-Andersen (1/2), Ole Petter Pedersen (1,5/3) og Carlos Barrientos (2/3) spilte for Kampen.

Kjempedagssjakk
Den første lørdagen i juni stiller klubben som alltid på Kjempedagene på Kampen. Vi spilte sjakk ute i
Nittedalsgt. Vellykket, som vanlig.
Grønland Internasjonale torgdag
Klubben stilte som alltid på Grønland i månedsskiftet august-september. Dette er en populær og synlig
markering av klubben i forhold til bydelen.
Sommeravslutning
En stor del av klubbens medlemmer var samlet på terrassen hos Per Kristian på Etterstad, til en veldig god
sosial sammenkomst før sommerferien. Takk for flott vertskap!
Julebordet
Vårt etter hvert tradisjonelle julebord gikk, i år som i fjor av stabelen på Kampen Bistro, denne gang 17.
desember etter en runde med frivillig lynsjakk. Det ble etter hva som ble observert en meget hyggelig kveld
for klubbens medlemmer. Julebordet kåret også Årets vakreste trekk, hederen gikk til Geir Hem for sitt flotte
løperoffer i høstens langsjakk:

Hvit trekker og vinner.
Hem – Hageland 1-0, 8. september 2014. 10. Lxh7!!
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En utypisk variant av gresk gave, siden hvit egentlig mangler en springer på f3 til å følge opp sjakken.
Computeren måtte jobbe lenge for å skjønne at dette var et genialt, vinnende trekk!

Sjakkbibliotek
Vi har et bibliotek til glede for klubbenes medlemmer. Bøker DVD-er og CD-er finnes i spillelokalet til
medlemmenes allmenne benyttelse.
Nettsider for klubben
Disse finnes på www.kampensjakk.no. Takk til Kristoffer Gressli for oppdatert design.
Barnesjakken
Hver tirsdag fra 17-19 har det vært åpent for barn under 15 år. Barnesjakklubben ble skilt ut som en egen
enhet i 2003, og har eget årsmøte og egen årsberetning. Kampen på Brettets Ungdoms økonomi er skilt fra
Sjakklubben Kampen på Brettet. Per Kristian Hansen gjør en formidabel innsats som leder av barnesjakken,
noe "moderklubben" er svært takknemlig for.
6.1.2015 / Styret
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