OSS-I-Mellom 2015
Sammendrag fra OSS’
hjemmeside av Leif Øgaard

OSS passerte 200 medlemmer ved inngang til høstsesongen. Magnuseffekten
fortsettsatte altså i 2015.

Jon Ludvig Hammer fortsatte klatringen på ratinglisten i 2015.
Han avsluttet året som nummer 41 i verden på den uoffisielle ratinglisten med
ratingtallet 2702.8.
I tillegg med hans flotte innsats som sjakkekspert på TV2 er det bare å gratulere han
for fremgangen i 2015.
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Styrer i OSS
Styret i OSS
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ole Chr Moen
Leif E. Johannessen
Dag Eriksen
Mathias Nesheim
John Kr. Johnsen
Yonne Tangelder
Anastasia Edakina
Tormod Claussen
Anders Høyer Berg

Johs G. Heftyes fondsstyre
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Widar Fossum
Ole Chr.Moen
Aleks Semakoff

Claus Lowzows minnefond
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Leif Øgaard
Aleks Semakoff
Einar Sæther

Valgkomite
Funksjon

Navn

Leder
Medlem
Medlem

Atle Grønn
Sverre Johnsen
Ørnulf Stubberud

Revisorer
Tore Nilssen
Henrik Wrangell
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Varamann
Tom Ivar Jenkins
Leif E. Johannessen
Leif Øgaard

Turneringer
Vårturnering

Superlyn
Kvales Superlyn januar, 39 deltakere

Kvales Superlyn februar, 49 deltakere
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Nortekk Superlyn mars, 38 deltakere

Nortekk Superlyn april, 32 deltakere

Nortekk Superlyn juni, 28 deltakere

Nortekk Superlyn september, 47 deltakere

Nortekk Superlyn oktober, 38 deltakere

Nortekk Superlyn november, 54 deltakere

Nortekk Superlyn desember, 35 deltakere
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Oslo Schakselskap er seriemester for sjette år på rad!

Knut Bøckmans Pinsecup, 28 deltaker gruppe A

B-gruppe, 51 deltakere
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Sveins 8. Minneturnering
19. - 23. juni 15, 64 deltakere

ECC CUP, 17 deltakere i A og 28 i B
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NM i Oslo, Eliteklassen

Intet stort NM for OSS-spillerne i Eliten, men Einar Gausel og Nicolai Getz best på 5 poeng.
Derimot gratulerer vi Daniel Jakobsen Kovachev som vant mesterklassen med 7,5 poeng og
er klar for Eliteklassen neste år.
Også sterk seier til Sylvia Johnsen som vant klasse 1 med 7 poeng.
Sebastian Mihajlov ble norgesmester for Junior med 8 poeng, gratulerer.
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Åpent OSS klubbmesterskap
3.september – 3.desember
Ble vunnet av Joachim B. Nilsen, sk1911

9

Personalia
Kai Ingolf Johannessen fyller 70 år 16. mai 2015
BY OLE CHR MOEN · 16. MAI, 2015

Kai Ingolf Johannessen

Vi gratulerer vår kjære eksformann med syttiårsdagen!
Kai Ingolf var formann i Oslo Schakselskap i fire år fra 1999 til og med 2002.
Tidligere var han viseformann og styremedlem. Dette var år hvor flere forhold,
blant annet internettsjakk, gjorde at det var en utfordring å opprettholde et levende
klubbmiljø i årene før Magnuseffekten oppsto. Kai Ingolf holdt virksomheten i
gang på en imponerende god måte. Året han fratrådte som formann, ble hans yngste
sønn Leif Erlend utnevnt til Norges femte internasjonale stormester i sjakk.
Han var leder for NSFU, eller Ungdommens Sjakkforbund, som det nå heter, fra
1991 til 1995, og ble tildelt NSFU’s hederstegn i gull i 1996.
Som dr. theol og forsker på Diakonhjemmets høgskole bidro Kai Ingolf i mange år
også til at norsk sjakk, uten å måtte betale for det, fikk gode turneringslokaler blant
annet for nasjonale lagturneringer. Han satt nok igjen med et ansvar som få av oss
andre tenkte over at han hadde.
Kai Ingolf feirer fødselsdagen i Drammen, hvor familien etter hvert har slått rot. På
bildet er det ikke Leif Erlend vi ser ham sammen med, men barnebarnet Thor
Marius, som er født i 2004. Vi håper å ham tilbake – i det minste fra tid til annen –
også i årene som kommer. Kai Ingolf har selv vært en meget habil sjakkspiller, det
kan man forfølge på seniornivå.
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Aleks Semakoff fyller 60
BY OLE CHR MOEN · 15. MAI, 2015

I dag, 15. mai 2015 fyller Aleks Semakoff 60 år. I dag feirer vi altså ikke første og
fremst Roar Elseth, eller Simen Agdestein, som også har fødselsdag, Leif Erlend
som hadde den 14, eller Sylvia og Torben som fylte den 12.
Aleks ble medlem av Oslo Schakselskap i 1968, og tilhørte den sterke
juniorgenerasjonen som vokste opp i klubben under dr. Oddmund Falck-Kiils
motiverte lederskap. I 1971 hadde vi ni av ti deltakere på det norske
juniorlandslaget som spilte mot Sverige i Hallsberg. Aleks ble ikke
juniornorgesmester, men holdt same nivå som dem som på denne tiden ble det.
I 1983 hadde Aleks allerede vært med og vunnet NM for lag seks ganger for OSS.
Hans første tittel, i 1977, hadde særlig betydning. Da klarte Selskapet å slå SK
Fischer, som hadde et historisk sterkt firemannslag med Wibe, Zwaig, Johannessen
og Vinje. De to årene da Selskapet vant dobbeltseier i NM-finale; 1984 og 1987,
spillte Aleks på andrelaget – alltid med godt resultat. De senere år har han
sommerstid årlig deltatt i turneringer i Tsjekkia. Han har også trukket i trøya for
OSS 2 i Østlandsseriens første divisjon. Bedriftssjakk for Jernbanen eller Telenor
er det mindre av. Aleks har skiftet jobb, og er nå kollega med Leif Øgaard. Han
regner med å få mer tid til sjakk fremover, så pass opp! Kanskje Ulrichsen og Stake
Larsen får en konkurrent under senior-NM i Trasophallen?
Aleks har i alle år vært en viktig støttespiller for klubben; som mangeårig
styremedlem fra studieårene, til han i våre dager stiller opp for turneringsutvalget.
Alltid positive og vennlig mot dem han omgås.
Han sendte nettopp et fotografi av bysten til Mikhail Tal fra Riga, hvor han feirer
dagen med Eva. Vi gratulerer!
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Widar Fossum er fylt 70 år
BY OLE CHR MOEN · 14. SEPTEMBER, 2015

Widar Fossum

Widar Fossum var formann i Selskapet i tre år fra 86-89. På det meste hadde vi i
hans tid 280 medlemmer. Han tok blant annet ansvar for det store arrangementet på
Aker brygge i 1989, da vi hadde hærens lag fra Sovjetunionen på besøk i
Europacupen for klubblag. OSS tapte, men var best andre dag. Senere er han
mangeårig oldermann og ankerfeste i Heftyes Gave (fond).
Han etterfulgte Trygve Waage som leder av Norges Sjakkforbundes ungdom fra
1971, og var senere på 70-tallet visepresident i NSF i Arnold Eikrems styre. Han er
Internasjonal dommer (IA).
Han stiller hvert år som delegat for OSS på NSF’s kongress. Han holder vakt både
over vår klubb og NSF. Ytenfor sjakkens verden er han en del av norsk kulturliv,
men det er en annen historie.
I min ungdom var Widar inspektør i OSS i en årekke; praktiker, ordensmann og del
av et levende ungdomsmiljø. Han spilte helst tominnutters lyn, men er de siste
årene kommet tilbake til seniorsjakken og laget Blindern Oldtimers med
prestasjoner på mesternivå. I dag har han vunnet på tid – fødselsdagen var i går, 13.
september.
Widar har sin bakgrunn i det blomstrende arbeidersjakkmiljøet i Østfold, og feiret
gårsdagen i Paris sammen med blant andre Ivar M. Dahl.
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Ragnar Hoen er 75 år
BY OLE CHR MOEN · 5. OKTOBER, 2015

OL-laget Varna 1962, Ragnar nr. 2 fra venstre

Vi gratulerer vårt æresmedlem Ragnar Hoen med 75-årsdagen i dag, mandag
5. oktober.
Ragnar var en av klubbens, og dermed også Norges beste spillere i en 25årsperiode fra slutten av 50-tallet. Han er en stor klubbpatriot med bl.a. hele
17 lag-NM-titler for Oslo Schakselskap. Han ble ved 125-årsjubileet i 2009
utnevnt til æresmedlem av Selskapet for sin sportslige innsats for OSS.
Ragnar har tre NM-titler: 1963, 1978 og 1981, og ble nordisk mester i 1967. Han
var også en fryktet lynspiller i denne perioden, noe også bl.a. Michael Tal fikk
erfare under lynmatcher mot Ragnar under flere sjakk-OL. Han vant NM i lynsjakk
i en årreke i årene før lyn-NM ble regnet for å være et offisielt Norgesmesterskap,
men prestasjonen var ikke mindre den gang.
Ragnar har vært en stor lagspiller for OSS, for Norge og i bedriftssjakken for
Tiedemands tobakksfabrikk, med Jøran Jansson på andre bord. Han presterte alltid
sittt beste når han spilte med «flagget på brystet». Han er utenfor Norge best kjent
fra sine tallrike deltakelser i Sjakk-OL. Hoen deltok som spiller på det norske
landslaget ved tolv Sjakk-OL på rad i tidsrommet 1960-82, og har senere vært
norsk lagleder ved ytterligere fem mesterskap. Sin beste score i Sjakk-OL gjorde
Hoen med 8.0/12 i Skopje 1972. Mest kjent er han likevel for sin innsats under
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Sjakk-OL i Havanna 1966: Hoen ble matchvinner da Norge slo USA 2.5-1.5, og
laget oppnådde dermed en sensasjonell plass i A-finalen. Avslutningen kan du
finne i Eivind Poulssons artikkel fra Norsk Sjakkblad på våre historikksider.
Ragnar Hoen holder norgesrekorden for flest deltakelser for Norge i Sjakk-OL.
Han har de siste årene også representert Norge i flere internasjonale
seniormesterskap, senest med 5.0/9 på førstebord for Norge under EM for seniorlag
2009. Fra 2002 til 2008 vant han syv NM for seniorer på rad, og vant igjen i 2010.
Ragnar har de siste årene ikke vært helt frisk, men deltok noen ganger på våre
seniorkvelder første onsdag i måneden. Seniorkveldene ble vel egentlig etablert på
hans initiativ. Det har vært en fornøyelse å omgås Ragnar, og vi håper å se ham
igjen på et medlemsmøte, men feiringen er foreløpig utsatt.
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