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Årsberetning 2012 

Hovedpunkter 
Aktiviteten i 2012 har vært stor. Mange spillere trener hardt og det viser seg gjennom gode 
plasseringer i ulike turneringer. Her er årets høydepunkter. 

 NM for lokallag i Tromsø 14.-16. september ble en kjempesuksess med to store lagpokaler til 
NSKU. I klasse ungdom tok vi 12/12 lagpoeng og 21 av 24 individuelle (Johannes, Eivind D. 
(6/6 for 2. år på rad), Aschmirthan og Didrik), og i klassen for barn 11/12 lagpoeng (18 
individuelle) (Andreas, Sigurd, Dheeban og Linnea). Andreas, Sigurd samt alle ungdommene 
tok med seg bestebordspremier hjem. 

 Nordisk mesteskap ble i år avholdt i Finland. Andreas ble nordisk mester i yngste klasse 
(U10), mens Johannes tok sølvmedaljen i klasse D (11-12 år). 

 I årets Oslomesterskap individuelt gikk Cornelius til topps i klasse C, Andreas tok gull i klasse 
F og Linnea ble Oslomester i klasse H. 

 KM NSKU og juleavslutning på Lambertseter gård søndag 16. desember samlet 48 deltagere 
fra 18 forskjellige skoler. Årets klubbmestere er: Aschmirthan (kadett), Eivind D. (lilleputt), 
Andreas (miniputt), Linnea (mikroputt). 

 NSKU dominerte toppen av sammenlagtlistene for Barnas Grand Prix 2012. Thyra 
(Mikroputt), Sigurd (Miniputt) og Cornelius (både Lilleputt og Kadett!) tok alle 100 poeng. I 
Kadett tok Aschmirthan 2. plassen. NSKU hadde totalt 8 plasseringer på topp 10-listene. 

 Johannes og Eivind D. dro i august til Praha for å spille EM for ungdom. Det var sterk 
motstand og våre deltagere havnet på henholdvis 34. og 71. plass i åpen klasse U12. 

 I Maribor, Slovenia ble VM for ungdom avholdt 8.-18. november. Johan S., Johannes og 
Eivind D. deltok fra NSKU. Johan fikk 5,5p (plass 60/128), Eivind D. fikk 6p (plass 82/192) og 
Johannes 5p (plass 112/192).  

 I Østlandsserien har NSKU med mange spillere på flere lag. NSK6 er et rent NSKU-lag som i 
mars 2012 kom på 2. plass i 4. divisjon. Laget (Eivind D., Andreas, Cornelius og Aschmirthan) 
har allerede vunnet 3. div avd. C 2012/13, og er klare for 2. divisjon neste sesong. 

 Ved årsskiftet 2012/13 gikk Johan S. til topps i Rilton ELO med 7,5/9. 

 I den meget sterkt besatte NTG Hurtig GP desember hevdet Johan S. seg imponerende godt 
med en 4. plass bak sterke spillere. (Magnus Carlsen vant.) 

 I Landsturneringen i Sandefjord i juli vant Aschmirthan Kadett B. Eivind D. tok 2. plass i 
Lilleputtklassen (0,5 kvalitetspoeng bak vinneren) og Andreas tok 2. plass i Miniputtklassen. 
Det var også mange gode prestasjoner av totalt 15 deltagere fra NSKU. 

 NM for ungdom ble spilt ved Dyreparken, Kristiansand 16.-18. november med 14 deltagere 
fra NSKU. Plass på seierspallen ble det til Daniel (sølv i klasse E) og Thyra (bronse i klasse G). 
Thyra hadde samme poengsum som vinneren (6p), det samme hadde Isak. 4 av de 6 første 
plassene i klasse G var besatt av jenter. 

 NM for klubblag (voksenturnering) ble avholdt på Fagernes 8.-10. juni. NSKU vant 
lilleputtklassen. 

 I Nordstrand SKs klubbturneringer gjør de unge seg meget sterkt bemerket. 

 I NM for jenter tok Thyra 2. plassen i klasse mikroputt. 

 I ELO-gruppen i Oslo Chess International tok Johan 6. plass og Johannes 7. plass. Eivind D., 
Aschmirthan og Andreas gjorde det også bra. 
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 I Göteborg Cup 18.-20. mai deltok hele 10 spillere fra NSKU. Andreas vant klasse D og 
Thyra klasse E. 

 11 NSKUere var uttatt til landslagssamlingene på NTG for 10-15 åringer. 

 7 NSKUere var uttatt til OSUs kretssamling for ungdom 19.-20. mai. Petter Martin og Kristian 
deltok, to uttatte var i Göteborg. 

 Jentene i NSKU deltar på egen trening i regi av Sjakkhuset og OSU i tillegg til trening med 
NSKUs egne kursledere. 

 I januar ble NM i hurtigsjakk avholdt i Fredrikstad. Mange fra NSKU deltok. Best ble Johan 
med en 2. plass i Klasse 1 og Eivind med 2. plass i klasse 3. 

 I årets Trygve Waage Cup endte NSKU eldre (U13) på 2. plass. NSKU yngre (U10) tok en flott 
tredje plass, så vi ble også i år beste yngre lag. 

 I Oslomesterskapet for skolelag stilte NSKU med 4 rene skolelag (3 fra Bekkelaget!) og 3 
mixlag. 

 14. april arrangerte vi NSKU BGP/UGP på Skøyenåsen skole med 81 deltagere, hvorav 34 fra 
NSKU. Cornelius og Daniel vant sine grupper. 

 I NM for skolelag stilte NSKU med ett lag. Ekeberglaget endte på en flott 8. plass. Cornelius 
ble turneringens beste førstbordsspiller.  

 10. mai tapte NSKU pokalkampen mot Nordstrand SK (9,5-24,5). Sammenlagt leder 
Nordstrand SK nå 5-4. Samtidig var det ”Åpent hus” på Lambertseter gård. 12 spillere fra 
skolene Bekkelaget, Ekeberg, Lambertseter, Rosenholm, Munkerud, Ljan, Hallagerbakken og 
Stenbråten deltok i sideturneringen.   

 I voksenturneringene Norsk Vandrerhjem Grand Prix deltar flere NSKUere. Spesielt Andreas, 
Didrik og Johan S. var ivrige deltagere gjennom året. Sesongen 2011/2012 vant Andreas 
klasse 4 med 120 poeng og 8 seire. Han hadde selskap på toppen av Didrik (120p, 6 seire). 
Johan S. ble nr. 4 i klasse 1 med 110p. 

 28. april - 2. mai ble årets åpne NM på Fagernes arrgangert. Andreas vant C-gruppen. I A-
gruppen spilte Johannes en sterk turnering. 

 Politiken cup i Danmark har ofte deltagere fra NSKU. I år deltok tre av våre, og Aschmirthan 
gjorde seg bemerket med 2. plass i sin gruppe. 

 I august tok Johannes en fin 3. plass i klassen gutter U12 i den internasjonale turneringen i 
Paleohora på Kreta.  

 I åpent Oslomesterskap for jenter deltok tre fra NSKU: Thyra (3.plass), Linnea og Elisa. 

 NSKU har i løpet av året arrangert 27 kurs på 10 ulike AKSer. Kveldskurs vår og høst på 
Stenbråten og kun vår på Bekkelaget og Lambertseter. To ekspertkurs v/Geir Moseng i 
vårsemesteret og kurs på Lambertseter gård torsdager vår og høst. 

 Fredagssamlinger en gang i måneden for ungdom var en nyhet høsten 2011. Dette ble 
viderført i 2012 og er fortsatt et vellykket tiltak. 

 NSKU deltok med stand på Østensjø skole lørdag 25. august og på nordisk spilldag på 
Lambertseter bibliotek lørdag 10. november. 

 Lørdag 5. mai var det AKS-turnering på Bekkelaget AKS med 39 deltagere. 

 Pr. måned var det i gjennomsnitt 333 unike brukere på www.nsku.no med 1150 besøk (3,46 
besøk pr. md pr. bruker).  

  

http://www.nsku.no/
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Stor suksess i NM for lokallag i Tromsø Oslomesterskap for jenter 

  

Lokaloppgjør og sterk innsats i Oslo Chess International Jentene dominerer yngste klasse i NM for  

ungdom i Kristiansand 

  

KM med Juleavslutning 16. desember 2012 Oslomesterene fra NSKU 2012 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Medlemmer 20 18 50 23 18 42 50 72 106 212 195 185 348 400 340 389 301 284 203 335 372 409 331
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Medlemsutvikling NSKU

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Ole Birger Hestvik 
Nestleder:   Arne-Birger Lund  
Kasserer:   Kristin Tryggestad (fra 24.10 Åse Kjelsbøl Huse) 
Sekretær:   Louis Sit 
Styremedlem:  Jon Andersson 
Varamedlem:  Kari Helene Hestvik (fra 24.10 Kristin Tryggestad) 
 

Valgkomitè:  Bjørn Aage Christenson og Ole Birger Hestvik 

NSKU hadde 331 medlemmer pr. 31.12.2012, en nedgang fra 409 pr. 31.12.2011.  

81 av medlemmene er jenter/damer. Dette utgjør 24,5% noe som er rekord! 

NSKU er fortsatt Norges tredje største sjakklubb for barn og unge. 10,8% av USFs medlemmer er fra 

NSKU, uendret fra i fjor. 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2012. 

 

Arne-Birger har vært NSKUs representant i OSU-styret hele året, og Erik Abrahamsen 

vararepresentant frem til årsmøtet 25. september. 

 

Den sjakklige aktiviteten har også i år vært stor. For utfyllende omtale av årets begivenheter utover 

punktene på side 1 og 2, viser vi til klubbens hjemmeside www.nsku.no (under fliken ”Arkiv”). 

 

 

Oslo, 18. februar 2013  ______________________________________ 

http://www.nsku.no/

