
Årsmøte 2017



2 | Årsmøte sjakklubben kampen pÅ brettet 2017

Innkalling til årsmøte
Kampensjakk 23/12/2016 Kristoffer Gressli 

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte tirsdag 10. januar klokka 19.00, i vårt faste 
spillelokale i Kampen bydelshus. Vi satser på en tidsramme på 1 time, så det er mulig å 
spille lynsjakk etterpå.

Ifølge vedtektene (her) skal følgende saker behandles på årsmøtet:
1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med budsjett.
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
10. Innkomne forslag.
11. Valg av leder.
12. Øvrige valg.

Det er ingen formell frist til levering av innkomne forslag, men for at det skal kunne 
bli distribuert til deltakerne + eventuelt vurdert av styret (for eksempel hvis forslaget er 
knyttet til økonomi), ber vi om at de er sendt på e-post til meg (gressli@hotmail.com) 
eller helst hele styret (styret@kampensjakk.no) senest fredag 6. januar.

Vel møtt!

www.kampensjakk.no
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Årsberetning 2016 
Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har ikke klubben opplevd 
samme medlemsvekst som de foregående årene, men medlemsmassen har vært stabil. 
Klubben har hatt det mest omfattende spilletilbudet noen gang med to spillekvelder hver 
uke. Den 31.12.2016 var 34 spillere registrert i Norges Sjakkforbund gjennom Kampen på 
Brettet. I tillegg har klubben 3 bimedlemmer.  

Fire medlemmer har kommet til i løpet av året. Hjertelig velkommen!  

Vi minnes Roar Thorstensen (f. 1929) som sovnet inn 7. oktober 2016. Han representerte 
Kampen i Landsturneringen så sent som i 2015 i Oslo.  

15 års jubileum 
Styret planla å arrangere en kombinert turnering for barn og voksen (både BGP/UGP og 
NGP) for å feire femten år som sjakklubb. Etter flere runder med potensielle steder, ble det 
til slutt umulig å finne et lokale hvor vi kunne avholde turneringene, og dermed ble 
turneringen droppet. Jubileet ble i stedet markert på julebordet hvor vi for første gang leide 
storsalen i Kampen Bydelshus. Det kom 18 engasjerte klubbmedlemmer og flere taler ble det 
også.  

Styret  
På årsmøtet 2016 ble følgende styre valgt 

 Leder:   Kristoffer Gressli (tidl. styremedlem) 
 Styremedlem:  Tobias V. Langhoff (ny) 
 Styremedlem:  Mattis L. Esdaile (ny) 
 Kasserer:  Geir Hem (gjenvalg) 

Styret har hatt 2 styremøter i forkant av spillekvelder. For øvrig har saker blitt behandlet på 
e-post. Styret har også et lukket rom på Facebook hvor det er mulig å drøfte saker løpende 
og mer «muntlig».  

Medlemsmøter 
I 2016 fant ikke styret kapasitet til sjakktrening, som var positivt i 2015.  Dette var lagt til en 
time i forkant av langsjakken på mandager, og responsen var da positiv, men det ble 
vanskelig å gjennomføre i 2016.  

Økonomi 
Økonomien har gjennomgående vært god. Kontingenten ble fastholdt til kr 700 på årsmøtet 
2016, etter at den ble satt opp i 2015. Bimedlemsskap har i 2016 kostet kr 350.  
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Forholdet til Norges Sjakkforbund 
Vi er medlemmer i NSF. Ingen representant for Kampen stilte på NSFs kongress i Tromsø i år. 
Kampen SK har etter et enstemmig styrevedtak dog signert et åpent brev for bedre 
representasjon av begge kjønn i både NSF og USF.  

Forholdet til Bydelshuset 
Forholdet til Kampen Bydelshus har vært 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 2016 ikke blitt bedt om 
å stille på dugnad. Spillelokalet har krympet på grunn av et installert kjøkken. Selv om 
bydelshuset har behandlet oss godt, kan vi ikke si at spilleforholdene er optimale.  

Medlemmers deltakelse utenfor klubben 
Som vanlig er det Odd Ristesund som er den suverent mest aktive spilleren utenfor klubben. 
I sesongen 2015/16 kjempet han igjen om seier i Klasse 3 i Scandic Norges Grand Prix, en 
seier han til slutt tok i havn. Gratulerer! I tillegg tok han en sterk 8. plass i klasse 2 i 
sammendraget i NGP. Han kjempet også lenge om seieren i Superbonusen (flest klasseseire), 
men endte er på en 2. plass totalt.  

I NGP-sammendraget ble Kampens 5 beste spillere 
utenom Odd Ristesund disse: 
Per Kr. Hansen fikk 185. plass i klasse 1.  
Jan Henrik Ytteborg fikk 136. plass i klasse 2. 
Kristoffer Gressli fikk 153. plass i klasse 2. 
Ole Petter Pedersen fikk 108. plass i klasse 3. 
Astrid Sofia Jacobsen fikk 81. plass i klasse 5. 

I NM i Tromsø hadde Kampen én deltaker: Astrid 
Sofia Jacobsen, som tok en 16. plass i klasse 4. Hun 
startet sterkt, men fikk mye stang ut etter hvert. 
Astrid tok 50 % og endte med 4,5 poeng på de 9 
rundene.  

Året ble avsluttet med NM i hurtigsjakk for seniorer, 
og her tok Odd Ristesund en suveren seier i klasse B 
(under 1500 i rating) med 7,5 poeng på de 9 rundene. 
Dette var et helt poeng foran nr 2! 

  

Astrid under sjakk-NM i Tromsø 2016  
Foto: Anniken Vestby / sjakknm2016.no 
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Klubbmesterskap 
Lynsjakk: Kristoffer Gressli ble klubbmester foran Carlos Barrientos og Per Kristian Hansen. 

Hurtigsjakk: Jan Henrik Ytteborg ble klubbmester foran Geir Farner og Per Kristian Hansen. 

Langsjakk: Geir Farner ble forsvarte klubbmestertittelen fra 2015 og tok altså også 
klubbmestertittelen i 2016. Han fant foran Helge Simonsen og Kjell M. Haug.  

Østlandsserien 
Kampen stilte også i 2015/2016-sesongen to lag – altså for andre gang.  

Førstelaget rykket i fjor opp til tredjedivisjon. Her forsøker vi å stille med best mulig 
mannskap i hver runde, men det er ikke alltid like lett å samle troppene. Med mye stang ut i 
enkeltpartiene, lå førstelaget sist før siste runde. Men Kampen 1 møtte Strømmen 2, som lå 
nest sist, og ville klare seg dersom de vant 3-1 eller mer. På hjemmebane gikk akkurat etter 
at Timo Nurmi og Geir Hem vant, og førstelaget reddet dermed plassen i 3. divisjon med en 
hårsbredd. Etter to runder i 2016/2017-sesongen, leder derimot 1. laget sin divisjon og 
kjemper derfor i år for opprykk(!). Lagets uttalte ambisjon er å etablere seg på dette nivået. 

Andrelaget spiller i 4. divisjon og er et lag for alle som vil spille mer langsjakk og bidra for 
laget. I en ganske tøff avdeling ble det 1 seier, 1 uavgjort og 3 tap. Det ga en 5. plass (av 6 
lag) i divisjonen. Også andrelaget har startet denne sesongen bedre og står med 1 seier og 1 
tap etter to runder i 2016/2017-sesongen.  

 
Østlandsserien 2015/2016, 3. divisjon avdeling C:  

Lag 1 2 3 4 5 Poeng Ind.p Berger 

1 Modum 2 5 4 6 3 7,0  12,0  15,50 

2  Lørenskog 1 3 6 5 4 7,0  12,0  13,50 

3  Hønefoss 2 6 2 5 4 1 6,0  10,5  13,50 

4  Lillestrøm 5 6 1 3 2 4,0  10,0  11,50 

5  Kampen 1 4 1 3 2 6 3,0  8,0  5,00 

6  Strømmen 2 3 4 2 1 5 3,0  7,5  7,00 

 
Østlandsserien 2015/2016, 4. divisjon avdeling A:  

Lag 1 2 3 4 5 Poeng Ind.p Berger 

1  OSS kadett 3 4 6 5 2 8,0  14,0  15,00 

2  Follo 3 5 6 3 4 1 8,0  13,0  14,00 

3  Nordstrand 6 1 5 2 6 4 7,0  12,0  13,50 

4  SK 1911 6 6 1 5 2 3 3,0  9,0  4,50 

5  Kampen 2 2 3 4 1 6 3,0  8,0  3,50 

6  Groruddalen 3 4 2 1 3 5 1,0  4,0  1,50 
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Rating 
En rekke spillere i klubben står nå oppført med offisiell norsk rating. Fire nye spillere har fått 
rating i 2016. En stor andel spillere har også FIDE-rating nå. Lars Eivind Lervåg har størst 
framgang nasjonalt i løpet av 2016, en forbedring fra siste offisielle rating i 2016 på 84 
ratingpoeng. Norsk rating per september 2016 og FIDE-rating per 1. januar 2016: 

  NORSK RATING FIDE-RATING 
Navn Født 2016 2015 +/- Partier Lang Hurtig Lyn 
Nurmi Timo 1954 1879 1876 3 87 1999 2013 2048 
Hansen Per Kr. 1958 1715 1725 -10 39 1802 1926 1815 
Ytteborg Jan Henrik 1981 1610 1636 -26 354 1727 1799 1710 
Gressli Kristoffer 1983 1601 1569 32 78 1739 1736 1858 
Farner Geir 1943 1583 1553 30 46 1865 1715 1548 
Simonsen Helge 1953 1496 Ny  15 1667   

Pedersen Ole Petter 1968 1438 1396 42 236 1669 1652  

Jørgensen Asle 1956 1419 1364 55 116 1722 1707 1641 
Ristesund Odd 1945 1369 1390 -21 1877 1541 1681 1707 
Hem Geir 1949 1350 1356 -6 69 1657 1623 1562 
Methi Trond 1977 1344 Ny  10 1666  1585 
Hageland Harald 1962 1299 1250 49 44 1759   

Solstad Geir 1954 1267 1275 -8 33 1633   

Barrientos Carlos 1960 1241 1268 -27 69 1671 1758 1758 
Esdaile Mattis Lande 1994 1240 Ny  11   1613 
Thorstensen Tom 1951 1208 1312 -104 21    

Berg-Olsen Henrik Seljeset 1986 1202 1185 17 81 1537  1460 
Lervåg Lars Eivind 1984 1181 1097 84 42 1563   

Nordsveen Ole Kristian 1974 1170 Ny  22 1579 1342  

Lorvik Geir 1982 1145 1149 -4 23    

Jacobsen Astrid Sofia 1987 1105 1083 22 63 1387 1443 1389 
Ellingsen Georg B. 1981 1068 1095 -27 33 1405   

Langhoff Tobias V 1987 1019 1027 -8 41 1309  1343 
Kristoffersen Trond Allum 1970 874 868 6 35    

Hansen Stein Sjuls 1940 844 844 0 89    

Wågene Rune Arild 1964 763 775 -12 43   1220 
Moe Anders Sletvold 1978 

      1507 
Mathisen Øystein 1975 

   7  1382  
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Kjempedagssjakk 
Den første lørdagen i juni stiller klubben som alltid på Kjempedagene på Kampen. Vi spilte 
sjakk ute i Nittedalsgata. 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 bydelen og mange blir fristet til å prøve sjakk, selv 
om dette ikke nødvendigvis er den beste rekrutteringsarenaen for klubben.  

Sosiale samlinger 

Kampen legger vekt på å være en sosial og inkluderende klubb for alle, derfor er også være 
sesongavslutninger viktige for oss.  

Sommeravslutningen ble holdt privat, hos Geir Hem (se bildet over) med 12 medlemmer 
som møtte opp. Som vanlig på disse avslutningene, er det ikke veldig høy terskel for å delta. 
Geir Hem lagde mat og alle spleiset med kr 100,-. Deretter var det lynturnering på 
balkongen.  

Årrets julebord (bilde neste side), som også ble en markering av 15-årsjubileet, ble avholdt 
tirsdag 13. desember i storsalen på Kampen bydelshus. Her bestilte vi mat fra et lokalt 
cateringfirma, mens klubben betalte for lokalleie. På julebordet møtte hele 18 medlemmer – 
altså hadde klubben mer enn 50 % fremmøte denne kvelden!  
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Under julebordet blir også Kampens vakreste trekk 2016 
kåret. Denne kåringen skjedde for tredje gang.  Vinneren 
var Trond Methi for sitt tårntrekk i høstens langsjakk:  

Sort trekker og vinner: 
Lervåg – Methi 0-1, 5. desember 2016. 19…Td2!! 
Dermed låser sort andreraden og kan enten cashe ut 
dronning eller matt. Hvit ga opp momentant.  

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. 

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. 

 
4.1.2017 / Styret 
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Regnskap 2016 sjakklubben Kampen på brettet. Org. Nummer NO 910256351
Konto: 9001.06.51165, BIC/SWIFT LABANOKKXXX
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Oslo 5. januar 2017

Til Årsmøtet/Styret i SK Kampen på Brettet

Vi må tilbake til 1970-tallet da man i Norge begynte 
å fokusere på «tilgjengelighet for alle» (spesielt i 
Byggforskrifter) – og senere Lovgivning og Forskrifter 
om Universell utforming av samfunnet. Med andre 
ord, vi har subbet av sted på denne fronten i om lag 
45 år. Nå er det på tide at Norges Sjakkforbund også 
tar opp denne tråden – vi er tross alt kommet til ÅR 
2017!

Mange klubber gjør en god innsats og mange 
turneringer/arrangementer og senere års 
Landsturneringer blir holdt i godt tilgjengelige lokaler. 
SK Kampen skal f.eks. ha ros for at da klubbens lokaler 
ble rammet av brannskader for noen år tilbake, ble 
det funnet gode midlertidige løsninger.

Det er imidlertid på høy tid at Norges Sjakkforbund 
fokuserer på temaet. Eksempelvis bør det settes 
KRAV til at samtlige former for NM/Landsturneringer 
blir arrangert i godt tilgjengelige lokaler. Dette er 
et MINSTE-krav man bør sette til Forbundet. Hvis 
klubber søker om å arrangere NM i ulike «sjakk-
grener» SKAL det settes krav om tilgjengelighet. 
Slike krav kan settes i kraft rimelig UMIDDELBART, 
for eksempel ved endringer av «forskrifter og 
retningslinjer» i Norges Sjakkforbund.

Vi vet alle at ting tar tid – men nå har det altså gått 
ca. 45 år uten at noe spesielt har skjedd i Forbundet. 

Norges Sjakkforbund bør også se på tiltak for at 
landets klubber også følger etter med å gjøre sine 
turneringer/arrangementer tilgjengelig for alle. 
Sjakkforbundet bør føre en policy slik at de enkelte 
klubbene ser på kortsiktige og langsiktige planer for 
å gjøre sine lokaler tilgjengelige. I løpet av en 5 års 
periode vil vi dermed kunne se konkrete planer for å 
bedre situasjonen i positiv retning.

Også Norges Sjakkforbund har et samfunnsansvar. Vi 
må huske at mange klubber får offentlig støtte (gjennom 
kommunale kulturmidler, barne-/ungdomsarbeid osv.) 
– og dette er både «dine og mine skattepenger» - 
«hvermansens penger». Kort sagt/oversatt: Når «du 
og jeg» betaler til samfunnet, bør det også være 
«din og min rett» til å kunne benytte oss av de 
ulike kultur- og idrettsaktivitetene. Et slikt moralsk 
samfunnsperspektiv må også Norges Sjakkforbund 
ta innover seg. Vi kan i Norges Sjakkforbund ikke 
ha det slik at enkelte mennesker ekskluderes fra 
ulike turnering og aktiviteter. Mennesker med 
funksjonsnedsettelser skal i dag ikke bli ekskludert 
fra det «offentlige rom» - og når sjakk nå er kommet 
på TV-kanalene i beste sendetid kan man i høy grad 
hevde at «sjakk er blitt et allemannseie». Norges 
Sjakkforbund har en jobb å gjøre – «fjell kan nemlig 
flyttes»!

Jeg ber om at mitt innspill blir tatt opp på Årsmøtet 
i SK Kampen på Brettet og at Styret i etterhånd 
bearbeider dette og utarbeider en formell henvendelse 
til Norges Sjakkforbund.

Styrets kommentar:
Styret støtter Asles forslag. Styret foreslår at det nyvalgte styret pålegges av årsmøtet å utarbeide et forslag 
for kongressen til NSF. Et forslag bør sannsynligvis foreslå en endring i det generelle turnerings-reglementet 
til NSF, f.eks. som et ekstra punkt under punkt 15. Frist for innsendelse av forslag er 2. april 2017.

Innkomne forslag
Forslag fra Asle Jørgensen ang. tilgjengelighet ifbm arrangement


