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Johs G. Heftyes
Leder Widar Fossum
Tom J. Johanssen
Medlem Kristian Trygstad
Leif E. Johannessen
Medlem Gunnar Stake-Larsen
Erling Kristiansen

Claus Lowzows minnefond
Leder Leif Øgaard
Medlem Kai Ingolf Johannessen

Valgkomite
Leder Atle Grønn
Medlem Sverre Johnsen
Medlem Aleks Semakoff

3

Vårturneringen 2011
Gruppe Mester

Gruppe A

Gruppe B
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Klubbmesterskapet 2011
Gruppe M

Gruppe A

Gruppe B
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Åpent klubbmesterskap i lynsjakk 2011
14.06 – 36 deltakere
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Grandprixturneringer
OSS februar hurtig-GP
06.02 - 06.02.2011
Gruppe A, 29 deltakere

Gruppe B, 38 deltakere

Knut Bøckman Open
08.04 - 10.04.2011
Gruppe A, 32 deltakere
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Gruppe B, 28 deltakere

OSS Europacup Grand Prix
11.09 - 11.09.2011
Gruppe A, 17 deltakere

Gruppe B, 15 deltakere

OSS september hurtig-GP
18.09 - 18.09.2010
Gruppe A, 20 deltakere
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Gruppe B, 19 deltakere

OSS november hurtig-GP
20.11 - 20.11.2011
En gruppe, 24 deltakere

OSS desember hurtig-GP
11.12 - 11.12.2011
Gruppe A, 22 deltakere

Gruppe B, 19 deltakere
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OSS desember midtuke-GP
Gruppe A, 16 deltakere

Gruppe B, 12 deltakere

11

Landsturneringen 2011
Ulrik og Ragnar ble norgesmestre!
Av Tarjei Svensen, 11. juli
Ulrik Olsen (12) og FM Ragnar Hoen (70) sørget for to
flotte NM-titler til OSS da de vant hver sin klasse i
Landsturneringen! Men det var flere av våre 49 deltakere
som bemerket seg i stekeovnen i Njårdhallen.
Landsturneringen 2011 er historie og opptellingen viser to
NM-titler til klubben, én sølvmedalje og en bronse i tillegg
til flere gode plasseringer i de klassevise gruppene. Til tross
for fem representanter i eliteklassen, ble det ingen
norgesmestertittel i år heller. GM Jon Ludvig Hammer
prioriterte det greske lagmesterskapet, men ville nok vært en
god kandidat til topp 3 om han hadde stilt.

En noe betenkt GM Leif Erlend Johannessen er neppe
fornøyd med 5,5 poeng og 5.plass, men slo i hvert fall Rune
Djurhuus i siste runde. Foto: Tarjei J. Svensen
Kun Daniel Jakobsen Kovachev og Nicolai Getz kan se seg
fornøyd med eget resultat her. Daniel avsluttet dessverre
med tre smultringer og misset dermed IM-nappet han så ut
til å ha i lomma før 7.runde. Nicolai på sin side er fortsatt
noen poeng unna 2400-ratingen han streber etter, men tok i
hvert fall igjen poengene han mistet i Sveins
minneturnering.
GM Leif Erlend Johannessen reddet turneringen ved å matte
Rune Djurhuus med løper og springer i siste runde, men
5.plass med 5½ poeng er under forventet av 30-åringen.
Både Atle Grønn og Andreas Moen har grunn til å være
misfornøyd med 14. – og 15.plass. Det så imidlertid mye
styggere ute for Andreas da han etter 5.runde fortsatt bare
sto med ½ poeng.
FM Ragnar Hoen tok en ny NM-tittel i senior-klassen etter å
ha blitt henvist til 2. – og 5.plass i 2009 og 2010. Eksmedlem Jarl H. Ulrichsen fra Trondheim tok 2.plassen foran
vårt “nye” medlem Per Ofstad på 3.plass. Med Stein Sollid
på 4.plass og et annet tidligere medlem, Øystein Leif Olsen,
på 5.plass, prestasjoner godt over forventet for Richard
Wicklund-Hansen og Hans-Christian Fotland, var OSSdominansen i seniorklassen nesten total.
Som første års lilleputtspiller, er Ulrik Olsen er suveren
norgesmester i lilleputt med 7½ poeng! Selv med tap i
remispartiet i siste runde, ville 12-åringen gått til topps da
hans nærmeste konkurrent og klubbkamerat Eskil Ekeland
Grønn tapte for Cornelius Kvendseth i siste runde.
Les også: Sebastian og Samuel ble norgesmestre i lynsjakk!
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Nei, dette er ikke miniputter, men juniorspillere!
Lilleputtklassen kunne blitt vesentlig sterkere dersom de
sterkeste puttene som Aryan Tari, Lars Oskar Hauge, Armin
Gholami, Sebastian Mihajlov, Samuel Riiser, fjorårsvinner
Johan-Sebastian Christiansen og Johannes Haug hadde stilt.
Med sju år igjen som junior, ble bimedlem Aryan best med
en sterk 2.plass på 6½ poeng. Lars Oskar tok 5½ poeng og
6.plass mens Armin og Sebastian med 4½ poeng endte på
henholdsvis 10. – og 11.plass blant de 19 eltakerne.
Les også Atle Grønns inntrykk fra NM:
- Blir litt feil med putteinvasjon i juniorklassen
I miniputt tok Martin Bergsjø Østby en finfin 2.plass bak
Sondre Merkesvik fra Bergens. Martin trener jevnlig med
Ørnulf Stubberud og slikt blir det fremgang av.
Tor Wetle Hoem 2.plass i klasse 1 var en bra prestasjon.
I ratingklassene er det verdt å trekke frem Tor Wetle Hoem i
klasse 1 som tok 6½ poeng og 2.plass, Svetoslav Mihajlov
med 5½ poeng og 7.plass i mester og Jens Petter Olsens 7
poeng og 3.plass i klasse 5.
Elite:
5. GM Leif E. Johannessen 5½ poeng
7.FM Nicolai Getz 5 poeng
11. FM Daniel Jakobsen Kovachev 4 poeng
14. IM Atle Grønn 4 poeng
15. FM Andreas Moen 4 poeng
Mester:
7.Svetoslav Mihajlov 5½ poeng
18. FM Ole Christian Moen 5 poeng
23. Martin Valla 4½ poeng
28. WFM Sylvia Johnsen 3½ poeng
29. Jo Kristian Løberg 3½ poeng
Klasse 1:
2. Tor Wetle Hoem 6½ poeng
Sylvia Johnsen sto med 0,5 av 5, men endte til slutt på 3,5
poeng i mesterklassen. Foto: Tarjei J. Svensen
33. Jan B. Wilsbeck 3½ poeng
34. Anders Rundgren 3½ poeng
41. Gunnar Stake-Larsen 3½ poeng
43. Bjarne Undheim 3 poeng
Klasse 2:
13. John Kr. Johnsen 5½ poeng
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41. Pål Moe 4 poeng
52. Inge Harkestad 3½ poeng
Klasse 3:
15. Torben Winther-Jensen 5½ poeng
35. Rune Myrland 4½ poeng
48. Tommy Hansen 4 poeng
50. Jon Børresen 4 poeng
Klasse 5:
3. Jens Petter Olsen 7 poeng
Senior:
1. FM Ragnar Hoen 7 ½ poeng
3. Per Ofstad 6 poeng

Dette ble definitivt ikke turneringen for advokat Gunnar
Stake-Larsen i klasse 1. Foto: Tarjei J. Svensen
4. Stein Sollid 6 poeng
8. Richard Wicklund-Hansen 6 poeng
14. Hans Chr. Fotland 5 poeng
23. Tom Ivar Jenkins 4½ poeng
31. Odd Habberstad 3½ poeng
36. Jan Pedersen 3½ poeng
41. Willy Olsen 3 poeng
42. Gunnar Hellum 3 poeng
Junior:
6. Lars Oskar Hauge 5½ poeng
10. Armin Gholami 4½ poeng
11. Sebastian Mihajlov 4½ poeng
Kadett:
8. Samuel Riiser 5½ poeng
15. Maud Rødsmoen 4½ poeng
17. Jarani Suntharalingam 4½poeng
26. Anita Gholami 2½ poeng
Lilleputt:
1. Ulrik Olsen 7½ poeng
5. Eskil Ekeland Grønn 6 poeng
13. Kimiya Sajjadi 5 poeng
18. Anton Ræder 4 poeng
20. Christiane Moen 4 poeng
28. Tale Tvedt 2½ poeng
Miniputt:
2. Martin Bergsjø Østby 7 poeng
28. Embla Grønn 4 poeng
43. Fredrik Smeby 1 poeng
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OL-kvalik for kvinner
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Lagsjakk
Eliteserien 2009-2010

Østlandsserien
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EM for klubblag

Menn
1
2
3
21
25
26
36
45

Saint-Petersburg Chess Federation
SOCAR
7
6
0
G-Team Novy Bor 7
5
Oslo Schakselskap 7
4
Hellir Chess Club
7
3
Lunds ASK 7
4
0
Asker 7
3
0
4
Jetsmark Skakklub 7
3

7
1
1
0
2
3
6
0

6
12
1
3
2
8
22½
4

1
31½
11
8
8
19½
131
6

0
158½
31½
21
20
174½

13

17

149½

12
5
10
0

18½
0
17½
6

105½
2
10
98½
2
5

31½

153½
157½
160

Damer
1
2
3
11

17

AVS 7
6
0
AEM Luxten Timisoara
Mika 7
5
0
Oslo Schakselskap 7

1
7
2
1

17½
82

100½

177

Jubileer
Ole Christian Moen 60 år
av Kristian Trygstad, 12 oktober
Som altfor mange andre sjakkspillere er jeg sent ute, men tanken er
god. Mandag 10. oktober fylte Ole Christian Moen 60 år. Det er et
jubileum vi markerer med glede!
Ole Christian har i en årrekke vært en av OSS’ fremste støttespillere,
og han har en stor del av æren for at OSS-skuta i dag seiler i solid
medvind. Under Ole Christians ledelse har OSS gjenerobret
hegemoniet som landets klart beste klubb, og i tillegg har klubben
utviklet seg på nye områder. De senere årene har OSS fått en
hjemmeside med godt og aktuelt sjakkstoff, vi har sjakktilbud i
klubben nesten hver dag året rundt, i Bogstadveien 30 arrangeres
flere sterke turneringer med god deltakelse og vi har bygget opp
jente- og kvinnesjakken i klubben, slik at vi i dag har flere av landets
sterkeste kvinnesjakkspillere. Naturlig nok har ikke Ole Christian
æren for alt dette alene, men en dyktig leder evner å få det beste ut av
sine medarbeidere og styre dem og klubben i riktig retning.
En av de sidene ved Ole Christians lederskap som har imponert meg
mest, er rollen hans som kontinuitetsbærer og samlingspunkt for
mangfoldet i OSS. En så stor klubb som OSS består – og skal bestå –
av ulike medlemmer med sterke meninger. Ole Christian har navigert
trygt mellom de ulike skjærene som dukker opp på veien og styrt
klubben til alles tilfredshet. De som er det minste i tvil om hans
oppriktige engasjement for klubben, kan også prøve å finne ut hva
han brukte de siste timene av 60-årsdagen sin til. (Hint: Gå til
kommentarfeltene på nyhetsartiklene på hjemmesiden)
Men det er først og fremst som sjakkspiller Ole Christian har gjort
seg bemerket. Han har i flere tiår vært blant landets aller sterkeste
sjakkspillere, og han har deltatt i OL, landskamper, eliteklasser og
selvfølgelig vært med å vinne et par dusin NM for lag. I følge sikre
kilder tok han sju strake seiere i Østlandsserien i 1992, og han har en
rekke IM-napp, dessverre uten å ha fått den nødvendige ratingen
ennå.
Da jeg var en ung og fremadstormende jypling, husker jeg godt
hvordan Ole Christian var “han som alltid vant det åpne NM”. På den
tiden var det åpne NM godt besatt – ofte med stormesterdeltakere –
men det var alltid Ole Christian som sto igjen øverst på seierspallen.
De senere årene har han hatt et litt mer avslappet forhold til sjakken,
men europacupdeltakelsen hans med klubblaget har vist at han er
fullt på høyde med de beste når inspirasjonen er der.
Ole Christians spillestil er utpreget taktisk. Han kommer ikke alltid
best ut av åpningen, men svært ofte kommer han best ut av de
avgjørende fasene av partiene. Her har mange teoripuggende
sjakkspillere mye å lære.
18

Vi gratulerer Ole Christian Moen med vel overstått! Jubileet vil
naturligvis bli markert i klubben ved en passende anledning. Følg
med på hjemmesidene!

Erling Kristiansen 75 år!
av Leif Øgaard, 17.desember
Vi gratulerer Erling Kristiansen med 75 år i dag 17. desember. Han
ble behørig feiret på medlemsmøtet i går. Ole Chr. Moen sa noen
velvalgte ord om jubilanten. Denne talen ligger nå på historikksiden.
Undertegnede har lagt inn fem av hans bedre partier på partisiden.
Det partiet han regner som sitt beste var seieren mot Magne Følling i
NM i 1972. Det lå ikke inne i basen min, men kanskje Erling kan
fremskaffe det senere?
Erlings sjakkelige stil kan karakteriseres som energisk posisjonsstil
ofte krydret med et kombinatorisk element. Han var alltid en
ubehagelig motstander i sine velmaktsdager. For det første brukte
han gjerne ikke mer enn en halvtime på partiet. For det andre virket
det alltid som om han hadde sett noe slik at man fikk en ubehagelig
følelse at nå var man på vei inn i hans planlagte felle.
For uten å være en sterk sjakkspiller er det vel hans mange
sjakkåserier han har holdt gjennom årenes løp som vi husker best.
Spesielt husker jeg hans kåseri om sin favorittspiller, Emanuel
Lasker, der han viste glanspartiet Lasker – Napier. Kanskje vi kunne
fått en ønskereprise på det?

Emanuel 30 år!
Av Leif E. 28.desember
Vi gratulerer vårt medlem, stormester Emanuel Berg med 30årsdagen idag 28. desember. Emanuel er svensk mester fra
2009 og 2010, og har vært et svært positivt tilskudd til
klubben de siste årene. Den sympatiske svensken har bidratt
på avgjørende vis til at Oslo Schakselskap har befestet sin
posisjon som landets sterkeste klubb. Foruten å delta for OSS
i lagkamper, har Emanuel drevet både privat- og
gruppeundervisning i klubbens regi.
Undertegnede har møtt Emanuel over brettet en rekke ganger.
Jeg husker med gru våre to første oppgjør, fra tidlig 90-tall.
Med svart først i Dragevarianten og siden i Winawer Fransk
tok det ikke lang tid før jeg var matt midt på brettet uten å
skjønne hvilket tog som traff meg. Senere har det gått bedre,
men mot Emanuel har jeg lært at man skal holde seg lysvåken
gjennom hele partiet. Han har et knivskarpt taktisk blikk og
en teft for angrepsspill som er få forunt. Ikke mange tør
utfordre Shirov med sort i Najdorf - og med suksess! – slik
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Emanuel gjorde under OL i Khanty Mansyisk i 2010.
Samtidig er han en tekniker av rang. Sjakkåret 2011 kunne
kanskje ha gått bedre for Emanuels del, men med en mer
stabil økonomisk situasjon – blant annet er han nå fast trener
på NTG - er vi sikre på at Emanuel vil heve ratingtallet igjen i
2012. Første Eliteserielg prikket han inn 3/3 for OSS på
andrebord.
Vi sender våre hilsner til familien Berg i Arvika og håper –
for hønenes skyld! – at litt av julegrisen er spart til festmiddag
ikveld.
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IM og CGM Arne Vinje er død
Av Øystein Brekke, 9. september
Vi har fått den triste meldingen at Arne Vinje døde 21.
august, bare 68 år gammel.
Arne Vinje Gulbrandsen, som han het til 1986, var født 27.
mars 1943. Han var norgesmester i 1965 og 68, Internasjonal
mester fra 1981 og Stormester i fjernsjakk fra 2001.
Som 15-åring fra lille Sinsen Sjakklubb klarte han en
sensasjonell femteplass blant 44 spillere i den internasjonale
pinseturneringen i OSS i 1958. Året etter var Arne blitt OSSmedlem og ble en suveren juniornorgesmester, like klart som
han vant mesterklassen i NM 1960.
Nå gikk utviklingen raskt mot toppen. I 1961 ble han rundt
18-årsdagen sin første gang klubbmester i Oslo Schakselskap
i sterk konkurranse, og gjentok denne prestasjonen i to av de
tre neste årene. I 1961 ble han også nummer 8 i junior-VM
som den beste norske plasseringen i mesterskapet inntil da.
I 1962 og 63 ble han Oslomester i en turnering på nivå med
eliteklassen i NM, og på høsten i 1962 debuterte han på det
norske OL-laget i Varna med hele 10 poeng av 15.
Svein Johannessen hadde stor respekt for Arne Vinje
(Gulbrandsen) og ga ham hederstilnavnet ”Bror”. Like bak
eneren Svein var Arne sammen med Ragnar Hoen og Arne
Zwaig Norges fremste spiller i generasjonen på 60-tallet som
gjorde oss til en sterkere sjakknasjon enn tidligere. Litt
ufortjent ble han kanskje mindre ”berømt” enn de andre tre.
Han sto på høyden av karrieren med NM-seieren på Blindern
i 1968, med hele norgeseliten unntatt Svedenborg på plass.
Da ble han naturlig tatt ut på Norges førstebord foran Svein til
OL i Lugano, men måtte dessverre melde forfall. Arne spilte
i fire sjakkolympiader med gjennomgående godt resultat og
ble ti ganger norgesmester for klubblag, ni av dem med OSS
og ett med Sjakklubben Fischer i 1976. Da han syntes å
bestemme seg for å bli Internasjonal mester, sikret han seg
tittelen på tre turneringer i løpet av et drøyt år i 1980-81.
Arne Vinje var et vennlig menneske blant annet i OSS-miljøet
gjennom mange år, men var i senere tid dessverre ganske
ensom. Utenom sjakken hadde han studert informatikk og
arbeidet i en årrekke i Norsk Data.
Arne spilte klassisk, posisjonell sjakk og var en
sannhetssøkende, dyptpløyende analytiker, ja en ekte
sjakkelsker. Analysetalentet fikk han dyrket ekstra i
postsjakk, der han allerede i 1963 delte førsteplassen i et
nordisk mesterskap. Han gjenopptok grenen med suksess på
90-tallet og ble i 1996 en suveren Europamester i postsjakk
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(fjernsjakk) med 12 poeng av 14 i finalen. I 2001 vant han en
VM-kandidatturnering, ble stormester i denne disiplinen og
kvalifiserte seg til en VM-finale som han aldri stilte opp i.
I de siste tre-fire årene hadde jeg gleden av å få mange besøk
av Arne Vinje i sjakkbutikken hos meg i Drammen. Før og
etter utgivelsen av boka om Svein Johannessen snakket vi
blant annet om 60-tallets sjakkspillere, og Arne viste noen
analyser av fascinerende kvalitet. Han sikret seg stadig
åpningsbøker som han syntes var av god nok kvalitet, og
forberedte nok et mulig come-back i nær- eller fjernsjakk, om
han bare ble frisk nok til det. Slik skulle det ikke gå. Vi
minnes nå i respekt sjakkvennen og den glimrende
sjakkspilleren Arne Vinje.
Øystein Brekke
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IM Getz!
Av Ole Chr. Moen, 19.juli
Bli ikke IM når Tarjei er på ferie, da blir omtalen hos OSS
forsinket. Nicolai passerte 2400 i rating med god margin
under turneringen i Vila de Sitges i Spania. Getz endte på 6
poeng og 10. plass. Det ble en ratingprestasjon på 2517. Med
seier i stedet for tap i siste runde ville Nicolai ha gjort et
stormesterresultat. Nå er det bare formalia som gjenstår før
han har tittelen i lomma.
Getz’ern fortsatte med å slå førsterangerte Shugirov i juniorVM i India, og har etter seks runder levert en prestasjon på
2548. Etter tiden som elev på NTG, etterfulgt av ett års
sjakklig satsing, ser det ut som det er i ferd med å løsne for
vår mann.
Nicolai er vokst opp i Selskapet, og har selv bidratt til å sikre
etterveksten, som sjakkinstruktør i skolesjakken og som trener
for dem som er yngre. Han fyller 20 til høsten, og kan være et
godt forbilde for våre lovende 12-åringer. Det er aldri noen
problemer med Nicolai, som opptrer i Svein Johannessens
ånd ved brettet.
Han tilhører en liten gruppe som gjennom flere år har levert
en uvurderlig innsats for OSS’ klubblag. Vi har en gruppe
spillere uten primadonnanykker (prima mokkabønner, W.L.
Olsen), som spiller når de blir bedt om det, og møter godt
forberedt til partiene. Dette har vært en hovedårsak til at vi
har vunnet mesterskap, også når vi ikke har hatt det på papiret
sterkeste laget. Hvis denne holdningen kan videreføres på
landslaget, vil Norge levere over forventet i årene fremover.
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Sveins 4. minneturnering
Bjarke Sahl, Fredag 24. juni til tirsdag 28. juni 2011
63 deltakere
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Jon Ludvig Hammer er nordisk mester!
16. mars

’
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Oslomesterskapet
Majorstua, Oslo, 06.05 - 08.05.2011
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