NSKU - Nordstrand sjakklubbs ungdom
Årsberetning 2011
Hovedpunkter
Det har vært stor aktivitet og mange høydepunkter gjennom året. Så mye fortjener utropstegn at vi
heretter har valgt å ikke bruke utropstegn! Her er høydepunktene:
Medlemsrekord med 409 medlemmer pr. 31.12.11. 95 av disse (23,2%) var jenter, noe
som er den nest høyeste jenteandelen i NSKU de siste 10 år (rekorden er 23,3% fra 2009)
NSKU har i løpet av året arrangert 24 kurs på 10 ulike AKSer, kveldskurs vår og høst og
barometerturnering på Stenbråten og Bekkelaget og 6 mentor-/ekspertkurs v/Geir Moseng.
20. februar ble Johannes nordisk mester i yngste klasse i suveren stil
12. mai vant NSKU pokalkampen mot Nordstrand SK suverent (24,5-5,5). Dette var 3.
seier på rad og vi har nå utlignet til 4-4. Samtidig var det Åpent hus på Lambertseter gård
for alle medlemmer
En fantastisk høst, spesielt for lag med:
o Suveren seier i Barneklassen (U11) (22 av 24 individuelle poeng) og 6. plass i
Kadettklassen med et svært ungt lag i NM for lokallag i Stavanger
o Vinner av Trygve Waage Cup (U13) med klar margin og også seier i klassen for
yngre lag (U10)
Johan representerte Norge i klasse U14 i VM i Brasil i november som første NSKUer
siden 1999. Han ble nr. 19 med 6 av 9 poeng. Langt foran forhåndsrangeringen som nr. 55
3 gull og mange andre sterke prestasjoner, spesielt blant tenåringene, i NM individuelt
for ungdom som ble spilt på ”hjemmebane” på Quality hotell Mastemyr. Våre
norgesmestre er Andreas (U10), Eivind D. (U11) og Johannes (U12). 19 deltagere fra
NSKU tok til sammen 83,5 poeng (62,8%)
Eivind D. og Andreas ble oslomestre individuelt for ungdom. Andreas for 3. år på rad. 22
deltagere fra NSKU blant de totalt 121 deltagerne
KM NSKU ble arrangert søndag 20. november med 46 deltagere. Thyra og Linnea
dominerte Mikroputtklassen og vant alle partier mot guttene. Klubbmestre ble Egil
(Kadett), Didrik (Lilleputt), Johannes (Miniputt) og Thyra (Mikroputt)
NSKU BGP-UGP ble arrangert på Skøyenåsen skole 2. april med 93 deltagere (den 4.
største BGP-turneringen i 2011), hvorav hele 46 (50%) fra NSKU. Egil vant
Kadettklassen, Cornelius Lilleputt og Eivind D. Miniputt, og i Mikroputt tok vi to
pallplasser ved Daniel og David
Cornelius (Lilleputt) og Andreas (Miniputt) tok 100 poeng i Barnas Grand Prix 2011.
Cornelius tok også 99 p. i Kadettkl. NSKU hadde totalt 8 plasseringer på topp 10-listene,
hvorav halvparten i Lilleputt. På jentelisten ble Thyra nr. 2 (92 p) og Linnea nr. 5 (84 p)
I voksenturneringene Norges Vandrerhjem Grand Prix (NVGP) deltar flere NSKUere,
og de forsyner seg stort sett hver gang av premiebordet. Andreas, Didrik, Eivnd S. B. og
Johan S. var ivrige deltagere gjennom året. Sesongen 2010/2011 vant Johan S. klasse 2
og Didrik klasse 5, mens Andreas tok 3. plassen i klasse 5. Alle med maksimale 120
poeng. Høsten 2011 fortsatte den gode poenghøsten, bl.a. med seier til Cornelius i gruppe
C i Nordstrand GP 25. august
6 NSKU-lag deltok i OM for skolelag (2 skolelag, 3 mix-lag og 1 mix-lag i ungdomsklassen). De 3 mix-lagene tok 1., 2. og 3. plass i klassen for blandede lag
1 lag (Ekeberg) deltok i NM for skolelag i Oslo
9 NSKUere var uttatt og 7 deltok på USFs landslagssamlinger for spillere født 1996-2001
I Göteborg Cup i juni deltok 8 spillere. Cornelius vant klasse D og Andreas klasse E
NSKUs NVGP-fellestur gikk til Sandeford i oktober. Våre 9 deltagere satte preg på
premieutdelingen, spesielt i gruppe B
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15 deltagere i Landsturneringen i Oslo i juli i både aldersbestemte og ratingdelte
klasser. Det var mange gode prestasjoner, men den eneste som endte på
seierspallen var Eivind D. i Miniputtklassen med 3. plass og 7 av 9 poeng
I NM for klubblag (voksenturnering) på Fagernes i oktober deltok vi med ett kadettlag
(Eivind, Egil, Petter Martin og Kristian) som vant premien for beste kadettlag. Johan,
Johannes og Knut deltok på hvert sitt voksenlag
I Østlandsserien 2010/2011 og 2011/2012 var og er Nordstrand 6 et rent puttelag og
Johan, Johannes og Knut spilte og spiller på andre lag
Vi gjennomførte èn AKS-turnering, med god oppslutning; på Bekkelaget lørdag 7. mai
NSKUere gjør seg bemerket i de nedre klassene i Nordstrand SK
Fredagssamlinger en gang i måneden for ungdom er et nytt og vellykket tiltak som startet
etter sommerferien
Sommeravslutning på Oslofjorden med D/S Børøysund 21. juni var et populært nytt tiltak
Pr. måned i gjennomsnitt 286 unike brukere på www.nsku.no med 1102 besøk (3,85 besøk
pr. md pr. bruker). Mars, oktober og november var toppmånedene, noe som samsvarer
med månedene med høyest aktivitet (OM og KM)

Klubbmester og sølvvinner i KM klasse Mikroputt (nov.)

OM-deltagerne fra NSKU 23. oktober

Trippelseier i mix-klassen i OM for skolelag i mars

Vår nordiske mester (februar, OSS’ lokaler)

Vinnerlaget i NM for lokallag, klasse Barn (under 11 år)

Laget som 12. mai totalt knuste de voksne i Nordstrand
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Medlemsutvikling NSKU
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Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:

Ole Birger Hestvik
Arne-Birger Lund
Kristin Tryggestad
Louis Sit
Jon Andersson
Kari Helene Hestvik

Valgkomitè: Bjørn Aage Christenson og Ole Birger Hestvik
Disse ble valgt på ekstraordinært årsmøte 28. april etter at det ikke lyktes å få på plass et styre på
det ordinære årsmøtet 17. mars.
NSKU hadde 409 medlemmer pr. 31.12.2011, en økning fra 372 pr. 31.12.2010. Dette er
medlemsrekord, og NSKU er fortsatt Norges tredje største sjakklubb for barn og unge. 10,7% av
USFs medlemmer er fra NSKU.
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2011, hvorav 4 etter 28. april.
Arne-Birger har vært NSKUs representant og Erik Abrahamsen vararepresentant i OSU-styret.
NSKU har i tråd med USFs regler innhentet politiattest fra voksne instruktører. Dette skedde i
begynnelsen av året. Mer på www.nsku.no (under fliken ”Info”) og www.sjakk.no (”Politiattester”).
Den sjakklige aktiviteten har også i år vært stor. For utfyllende informasjon om punktene på side
1 viser vi til klubbens hjemmeside www.nsku.no (under fliken ”Arkiv”).
Oslo, 28. april 2012 _________________________________________________
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