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OSS-I-Mellom 2017 

Sammendrag fra OSS’ 

hjemmeside av Leif Øgaard  
 

 

2017 et trist år:  

 Flere kjente og kjære medlemmer gikk bort i 2017, vi sier farvel til: 

o Kai Ingolf Johannessen  

o Richard Wicklund-Hansen 

o Stein Sollid 

 OSS ble igjen nummer tre i Eliteserien 

På den positive siden:  

 Jon Ludvig Hammer ble Norgesmester 

 Magnus Carlsen verdenmester i lynsjakk 

 Aryan Tari verdensmester for Juniorer 

 Sebastian Mihajlov ble Internasjonal mester 

 NSFs hederstegn i gull til Atle Grønn og Tarjej Svendsen 
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Styrer i OSS  

Styret i OSS 

Leder Atle Grønn 

Nestleder Leif E. Johannessen 

Kasserer Dag Eriksen 

Styremedlem Anastasia Edakina  

Styremedlem John Kr. Johnsen 

Styremedlem Morten Rolstad 

Styremedlem Tormod Claussen 

Styremedlem Anders Høyer Berg 

Styremedlem Theo Roderburg 

 

Johs G. Heftyes fondsstyre 

Funksjon Navn Vara 
Leder Widar Fossum Tom Ivar Jenkins 
Medlem Atle     Grønn Leif E. Johannessen 
Medlem Aleks  Semakoff Leif  Øgaard 
 

Claus Lowzows minnefond 

Funksjon Navn 
Leder Leif   Øgaard 
Medlem Aleks Semakoff 
Medlem Einar Sæther 

Tom Jenkins fond 
Funksjon Navn Vara 

Leder Tom Jenkins Widar Fossum 

Medlem Ole Chr Moen Anders Høyer Berg 

Medlem Atle Grønn Leif Erlend Johannessen 
 

Valgkomite 
Funksjon Navn 

Leder Ole Chr Moen 
Medlem Sylvia Johnsen 
Medlem Ørnulf  Stubberud 
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Revisorer 

Erling Wrangell 

Henrik Wrangell 
 

  

  

Turneringer 

Magnus Carlsen Verdensmester i lynsjakk 

VM i hurtigsjakk og lynsjakk ble spilt i Saudi Arabia i romjula. 
I hurtig-VM  vant Anand (IND vant VM i hurtigsjakk med  Fedoseev (RUS) og 
Nepomniachtchi (RUS) på de neste plassene. Magnus var med i gullkampen hele veien, men 
tapte siste runde mot Grischuk (RUS) og måtte nøye seg med femteplass. 
 
Det gikk da bedre i VM i lynsjakk der Magnus Carlsen vant en klar seier: 

 
 
 

Aryan Tari Juniorverdensmester! 
GM Aryan Tari vant og ble tidenes 
første juniorverdensmester fra Norge. 
Seieren er en historisk bragd, selv om 
vi har vært svært nære tidligere når 
GM Simen Agdestein kom på 
andreplass i 1986. 
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Jon Ludvig Hammer Norgesmester 2017 

Eliteklassen 

 

 

24 deltakere 
 
Trond Tostrup gjorde comeback etter 20 år og vant Senior B med 8 av 9. 
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Sebastian Mihajlov Internasjonal Mester  

 

Sjakktalentet er den tiende nordmannen 
som oppnår kravet til IM-tittel før fylte 18 år. 
 NTG-sjef Simen Agdestein jubler over 
eleven. (17.mai 2017) 
av Tarjei J. Svensen 
Sebastian Mihajlov (17) var ni år da han slo 
gjennom som miniputtnorgesmester i 2009. 
Åtte år etter er det klart at 17-åringen blir 
Norges yngste internasjonale mester (IM) i 
sjakk. 
Han blir landets 32. IM. 
Det unge sjakktalentet fra Lommedalen, med 
far fra Bulgaria, slo lørdag stormester Zlatko 
Ilinic (2388) i 7. runde av First Saturday-
turneringen i Budapest. IM-kravet på 5,5 
poeng var dermed sikret hele to runder før 
slutt i Ungarn og det gjorde ikke noe at det i 
gledesrusen endte med tap i de siste 
rundene. 
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Sveins 10. minneturnering 

 
 

 
 
67 deltakere 
 

 
 
Ole Chr. Moen klubbmester 2017 
 
Ole Chr. tok merkelig nok sitt første 
klubbesterskap i en alder av 66! Han har 
sikkert vært kapabel til å ta det før men har 
nå sikkert mer tid til egen spilling. Han var 
jo klar ratingfavoritt og innfridde med klar 
seier. 44 deltakere. 
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Vårturneringen 2017 

 
FM Ward Al-Tarbosh angrer nok ikke for at 
han meldte seg på Vårturneringen for etter 
åtte strake seire tjente han 40 ratingpoeng 
og vant vårturneringen alene. Eneste 
halvpoenget kom etter en frivillig walkover i 
førsterunde. 

 
 LIKE BAK: Styreleder IM Atle Grønn hadde god grunn 

til å følge med når FM Ward Al-Taborsh spilte siste 
parti i vårturneringen mot John Kr. Johnsen. (Foto: 
WFM Sylvia Johnsen) 

  

 

OSS ble IKKE seriemestre igjen! 

Nok en skuffende tredje plass til OSS i seriesjakken.   

Codanserien 2016 - 17 
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OSS ble nummer to i NM for lag 

 

 

 

 

 

 

Østlandssserien 

OSS-II vant 1.divisjon ganske klart, men det er 
Akademisk blir med i kvalifiseringsturneringen til 
Eliteserien siden ingen lag for ha mer enn ett lag i 
Eliteserien. Dette er en diskriminerende regel for OSS 
som har kapasitet til å ha to topplag i Eliteserien. 

  

Østlandsserien 1. divisjon 2016-2017 

 1. OSS II          9  8 0 1  29.0 16  

 2. Akademisk       9  6 1 2  30.0 13 

 3. SK 1911 II      9  6 0 3  27.5 12 

 4. Drammens        9  4 2 3  23.5 10 

 5. Hønefoss I      9  3 3 3  23.0  9 

 6. Moss I          9  4 1 4  22.5  9 

 7. SOSS I          9  4 1 4  20.5  9 

 8. Nordstrand II   9  3 1 5  23.0  7 

 9. Sarpsborg       9  2 0 7  15.5  4 

 10.Fredriksstad I  9  0 1 8  10.5  1 
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Nortekk Superlyn  

februar 

 56 deltakere 

 

 

 

 

Mars 

 

 
 50 deltakere 
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April 

 
 

 
47 deltakere 

Mai 

 
 
43 deltakere 
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September 

 

 
51 deltakere 
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November 

 

 

33 deltakere 
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Sebastian Mihajlov er klubbmester i lynsjakk! 

 

Sebastian Mihajlov gikk seirende ut av 
desember superlyn, med innlagt 
klubbmesterskap, sponset av 
taktekkerbedriften Nortekk AS. 

 

 

33 deltakere 
 

 
 

Personalia 
 

Kai Ingolf Johannessen er gått bort 

 

Kai Ingolf Johannessen hadde vært syk en stund, og 
etter jul var det dessverre ingen medisiner som 
hadde effekt lenger. Han døde natt til søndag 19. 
februar på Drammen sykehus. 
Kai Ingolf hadde ledende stillinger ved 
Diakonhjemmets høyskole i 40 år. I et tidsrom hvor 
han var leder av OSS arbeidet han også med sin 
doktoravhandling om kristen etikk. Han ble dr. 
theol. og senere professor. Hans arbeidsevne og –
vilje fremstår som eksepsjonell. Samtidig sto 
familien ham aller nærmest. Til tross for dette kom 
det fram at han hadde et sjakkbrett på lur i 
skrivebordskuffen.  
Sjakken var en viktig del av livet hans, og som det 
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positive og handlekraftige menneske vi kjente ham 
som, tok han på seg flere sentrale tillitsverv. Kai 
Ingolf var formann i Oslo Schakselskap i fire år fra 
1999 til og med 2002. Tidligere var han viseformann 
og styremedlem. 
Året han fratrådte som formann, ble hans yngste 
sønn Leif Erlend utnevnt til Norges femte 
internasjonale stormester i sjakk. Kai Ingolf 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. 
 

 

Richard Wicklund-Hansen død 

Vår kjære Richard gikk bort sist lørdag, den 
12. august 2017. 
Han var født 4. mars 1934 i Stamsund på 
Vestvågøy, hvor hans far var kontorsjef hos 
«tsaren», J.M. Johansen. Richard var 
utdannet siviløkonom fra BI, men han var på 
ingen måte ukjent med det praktiske 
yrkesliv. Han var i sine yngre år sjømann, og 
utdannet seg senere til lærer. Som ung var 
han en meget lovende mellomdistanseløper. 

Richard var medlem av OSS på 50-tallet. 

Riktig godt kjent for norsk sjakk ble han etter 

landsturneringen i Bodø i 1966, hvor han var 

pytt og panne. FM Erling Kristiansen har 

beskrevet turneringen som et «Richard 

Wicklund-Hansen show». Norsk Sjakkblad 

(1966, nr. 3-4) skrev: «Som en myndig ånd 

over havet så vi stevnets leder, Richard 

Wicklund-Hansen, vandre omkring og holde 

det hele innen den oppsatte ramme.» Bodø 

Sjakklags progressive styreformann ble lagt 

merke til for sine organisatoriske egenskaper. 

Richard var redaktør av Norsk Sjakkblad i to 

år fra 1966, et personlig løft, det også.  

I de senere år var Richard sentral i norsk 
seniorsjakk, og deltok i mange turneringer 
både i utlandet og her hjemme. Han spilte de 
første rundene av vårturneringen 2017 i OSS, 
men måtte så melde pass 

 

 

 



16 
 

 

Stein Sollid gått bort 

 

Stein Sollid døde etter lang sykeleie natt til tirsdag 27. 

september. Han ble 66 år. 

Stein Sollid kom med i det organiserte sjakkliv gjennom 

Akademisk sjakklubb på Blindern. Etter få år ble han 

medlem av Oslo Schakselskap, hvor han siden tidlig på 

70-tallet var en del av et aktivt miljø i Bogstadveien 30, 

og etablerte seg som en habil mesterspiller. 

I EM for lag i vår hadde han sitt beste resultat på mange 

år, med en prestasjon på over 2300. Stein Sollid er en av 

de som fikk gleden av å spille og vinne mot Magnus 

Carlsen (11 år). Han var en svært ivrig sjakkspiller på 

1970- og 80-tallet. Han gikk nesten daglig turen fra 

leiligheten på Majorstua til Bogstadveien 30. 

Stein fikk sin cand maggrad, med blant annet offentlig 

rett. Det aller meste av sitt yrkesaktive liv var han ansatt i 

Pensjonstrygden for sjømenn. Pensjonstrygden hadde fra 

70-tallet Norges sterkeste bedriftslag i sjakk. 

 
 

 

 

NSFs hederstegn i gull til Atle og Tarjej 

IM Atle Grønn, leder av Oslo Schakselskap, 
forfatter og tv-kommentator, og Tarjei Joten 
Svensen, redaktør for Matt & Patt er  tildelt 
Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull! Vi 
gratulerer og takker for flott innsats for 
sjakken! 

 
 

Knut J. Helmers 60 år! 

Knut ble Norgesmester i 1976 og 1977, 
Nordisk mester i Reykjavik i 1981 i et sterkt 
mesterskap. I 1978 ble han Internasjonal 
mester, den gang det var vanskeligere å bli 
IM enn stormester i dag. Han jaktet på 
stormestertittelen og var nære flere ganger, 
men stormesterturneringer vokste ikke på 
trær den gang så det ble få muligheter.  Han 
var sjakkredaktør i Arbeiderbladet i en 
årrekke, og han har forfattet to sjakkbøker, 
Revansjen som glapp – Returmatchen 
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Kasparov-Karpov 1986, og Sjakkleksjoner 
med Simen Agdestein, 1987. 
 
Han har deltatt i en rekke sjakkolympiader, 
på førstebordet i 1980 og 1982 der han var et 
meget solid anker. 
Knut la opp egen sjakk-karriere så tidlig som 
i 1986. Han satset videre hovedsakelig som 
sjakktrener og kan vel betraktes som Norges 
første profesjonelle sjakktrener av 
internasjonalt format. Hans mest kjente elev 
var Simen Agdestein der Knut gjorde en stor 
jobb for å bedre hans åpningsrepertoar. 

IM Arne Zwaig 70 år ! 

Arne er utvilsomt et av de største talentene i 
norsk sjakk gjennom tidene. Han spilte blant 
annet remis mot Paul Keres i sjakk-OL i 
Varna i 1962 15 år gammel. 17 år gammel 
fikk han fjerdeplass  i junior-VM i 1963 og 
gjentok bragden i  1965. Grunnlaget for sin 
styrke fikk han ved å dunke lyn i OSS med 
lama-generasjonen Svein Johannessen, 
Ragnar Hoen, Arne Vinje Gulbransdsen  
tidlig på 60-tallet. 
Han har to NM titler i 1964 og 1969. Han ble 
IM i 1975. 
I 1973-1974 utga Zwaig sjakkbladet PATT, 
sammen med Svein Johannessen og Øivind 
Braaten 

 

 

 FM Einar Hatlebakk 70 år! 

Einar var et betydelig sjakktalent og er den 
yngste juniornorgesmesteren gjennom 
tidene med 13 år. 
Han har vært en sterk mesterspiller hele 
livet, først for Molde, siden kom han til Oslo 
og har spilt ved anledning for klubben i 
Østlandsserien lenge. Han virker ikke som 
en som har mistet gleden med spillet og 
kommer på medlemsmøter, også på siste 
julebord der Rolv Haug tok dette fine 
portretttbildet.  I 1966 slo han kommende 
verdensmester Karpov med svart i 
juniorkampen Norden mot Sovjet. Man kan 
bare ane hvor langt Einar hadde nådd om 
dagens tilbud hadde eksistert i hans 
oppvekst. 
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Øystein Skar 70 år! 

Øystein startet sjakkarieren på Bøler skole 
der legendariske sjakktrener  på begynnelsen 
av 1960-tallet var Rolf B. Solheim. 
Han startet et allsidig og variert liv der han 
ender på Filosofisk institutt som kontorsjef, 
deretter universitetslektor på exphil. 
Når han kom tilbake til OSS fungerte han 
lenge som styrets sekretær under Knut 
Bøckman, og var også formann i klubben på 
1990-tallet. 
 

 
 

 

 

Simen Agdestein 50 år! 

En av de meste betydningsfulle personene i 
norsk sjakk: Norges første stormester,  
Stiftet sjakklinjen på NTG og Magnus 
Carlsen læremester. I tillegg var han 
landslagsspiller i fotball og er fortsatt blant 
de beste sjakkspillerne i Norge. Simen er en 
konkurranse mann delux, og der har nok 
Magnus lært mye! 

 
 


