Erling Kristiansen fyller 75 år den 17. desember 2011
ble medlem av OSS i 1957, etter en gjestevisitt under militærtjenesten året før. Erling lærte
sjakk sent i tenårene, men klarte likevel å nå nasjonalt toppnivå. Hans store år var 1972, da
han først vant NM i hurtigsjakk, det åpne NM og siden landsturneringen på Røros, hvoretter
han forsvarte førstebordet for Norge i sjakk-OL i Skopje med en solid IM-norm. Den gang var
det langt færre IM'er i verden enn det er stormestre i dag.
Da jeg ble medlem av OSS våren 1964 var EK en av klubbens toneangivende størrelser. Hans
analyseøvelser med dr. Storm Herseth var legendariske. Det er åpenbart gått en betydelig
pedagog tapt i ham. Han hadde midt på 60-tallet et kurs for unge medlemmer med
utgangspunkt i Nimzowitsch’ Mein System, hvor grunnleggende prinsipper ble banket inn i
våre hoder. I årene etter hadde OSS det meste av junioreliten i Norge.
Han kombinerer en sunn sjakkforståelse med et utpreget taktisk blikk – ikke la ham spille
Marshallgambit! Erling var også en av dem som forsto at sjakk er et fag, hvor man må skaffe
seg ferdigheter og kunnskaper. I dag er jo det en selvfølge, men det var det ikke på samme
måte før 1970.
Erling er en storscorer på klubblaget når han trekker i trøya. Hvis det ikke kolliderer med
familiebegivenheter, stiller han alltid villig opp. Han er ikke selvhøytidelig, og har like gjerne
stilt på OSS 2 som på førstelaget. Klubbens interesser går foran.
Erling Kristiansen satt i ledelsen i Pensjonstrygden for sjømenn i sitt yrkesaktive liv, og jeg er
en av dem som han skaffet sommerjobb. Flere sjakkspillere fikk også sitt faste virke i
Pensjonstrygden, som på 70- og 80-tallet hadde Norges desidert sterkeste bedriftslag.
Erling har vært styremedlem og fast foredragsholder på våre medlemsmøter, hvor han har øst
av sine sjakkhistoriske kunnskaper. Hans administrative innsats er særlig knyttet til Rådet,
hvor han har vært viseordfører og ordfører, og i årevis inviterte til store sammenkomster.
Han har vært medlem og varamedlem av styret i Heftyes fond (gave).
Til julebordet 16. desember 2011
Ole Chr. Moen

