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OSS-I-Mellom 2021 

Sammendrag fra OSS’ 

hjemmeside av Leif Øgaard  
 

Koronaepedemien fortsatte også i 2021 og resulterte i flere avlyste turneringer, igjen. 

Heldigvis så fikk man mange ’reserveturneringer’ på internett.  

Positive hendelser i 2021: Simen Agdestein ble ny president i NSF, 23-årige Lars Oscar 

Hauge fullførte sin GM-tittel i EM for lag i Slovenia og Magnus Carlsen forsvarte sin VM-

tittel i klassisk sjakk med overlegen seier mot Ian Nepomniachtchi. 

Knut Helmers gikk bort i 15. april kun 64 år og klubbpatrioten Tom Jenkins gikk bort 27. 

Mai, 74 år. 
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Styrer i OSS  

Styret i OSS 

Leder    Gunnar Glendrange 

 

Nestleder  (ny) Anders Høyer Berg 

Kasserer (ny) Tor Kr. Knudsen  

Styremedlem Tormod Claussen 

Styremedlem   Lars Oscar Hauge 

Styremedlem (ny) Ole Chr. Moen  

Styremedlem (ny) Marianne Bjørneby 

Styremedlem (ny) Dag Haug  

Styremedlem (ny) Tommy Hansen  

Johs G. Heftyes fondsstyre 

Funksjon Navn Vara 
Leder Widar Fossum Aleks  Semakoff 
Medlem Gunnar Glendrange Anders Høyer Berg  
Medlem Leif Erlend Johannessen Theo Roderburg 

Claus Lowzows minnefond 

Funksjon Navn 
Leder Leif   Øgaard 
Medlem Aleks Semakoff 
Medlem Einar Sæther 
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Tom Jenkins fond 

Funksjon Navn Vara 

Leder Widar Fossum Aleks Semaoff 

Medlem Gunnar Glendrange Anders Høyer Berg 

Medlem Leif Erlend Johannessen Theo Roderburg 

Revisorer 

Erling Wrangell 

Henrik Wrangell 

Valgkomiteen 

Sylvia Johnsen (leder 
Joachim Graff 
Atle Grønn 
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Turneringer 

Klubbturneringer 

Vår-turneringen:  

Daniel Fosnes Hansen vinner! 

 

Klubbmesterskapet  

Sondre Melaa klubbmester! 

Gruppe A  

 
 

Gruppe B 
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OSS Klassiske 2021 

Med 2 år siden sist, og lite langsjakk i Bogstadveien 30 – var OSS Klassiske tilbake 12.-14. 

november 2021! 

Gruppe A 
 

 

1. Arjan Tari 5 av 5  

2. Ward Altarbosh 4,5 av 5 

3. Nina Hagesæther 4 av 5 

4. Petter B Markussen 4 av 5 

 

Gruppe B  

 

1. Dag W Holter 3,5 av 5 

2. Simon R Would 3 av 5 

3. Gunnar Glendrange 3 av 5  

 

Verdenspremiere i Fischerlangsjakk! 

Pallplassene i turneringen gikk alle til titulerte spillere: 

  

1. FM Elham Abdrlauf 4/4 

2.-3. FM Ward Altarbosh 3/4 

2.-3. IM Atle Grønn 3/4 

  

Det ble også delt ut premie til beste spiller under FIDE 2000 (rating i vanlig langsjakk). Her 

var det Adrian Simen Holm med 2/4 som gjorde det best. 

Sommerlyn 

Gruppe A: 

Elham Abdulrauf 79 poeng (20+19+20+20) 

Jens Ingebrigtsen 75 poeng (18+19+20+18) 

Alexander Pena 50 poeng (15+8+18+9) 

Gruppe B: 

Odd Ristesund 77 poeng (20+19+19+19) 

Kristian Glendrange 56 poeng (11+16+13+16) 

 Sigurd Gaure 54 poeng (8+11+16+19) 

OSS gjenåpnet 23. august! 

Etter at klubben hadde vært på sparebluss i flere måneder ble det etter initiativ av Tom 

Jenkins bestemt at klubben skulle markere gjenåpningen med turneringer og en fest. 

Dessverre fikk Tom selv ikke opplevd det selv. 
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Gunnar Glenderange: 

Tom Jenkins Cup er avsluttet, du kan lese mer om den her  

Lørdag kveld er nå fulltegnet (av corona-hensyn). Gøy med så mange påmeldte, 40 i tallet! 

NB NB! Vi begynner kl 18:00 presis, så setter stor pris på at man kommer til det! Det 

blir klubbinfo og foredrag frem til middagen serveres ca kl 19:15. NSFs nyvalgte president, 

ikke helt ukjente Simen Agdestein kommer, gå ikke glipp av hans seanse! For ikke snakke om 

Atle Grønn sin! 

3-delt Tom Jenkins Cup 

Tom Jenkins Cup gikk av stabelen 9.-11. september, og markerte gjenåpning av OSS. 

Det var Toms initiativ at klubben måtte «gjenåpnes» som en stor happening for klubbens 

medlemmer, så fort forholdene lå til rette for det!   Og Tom Jenkins Cup ble en stor 

happening. 22 deltakere stilte til start, kyndig ledet av turneringsleder Joachim Seland Graff! 

 

Elham vant gjenåpningslyn, Alena vant gruppe B 

 

http://sjakkselskapet.no/2021/09/11/3-delt-tom-jenkins-cup/


7 
 

OSS åpen hurtigsjakk 25. mai.  
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Nasjonale turneringer 

Bullet-NM  

Tidenes første offisielle online NM i bullettsjakk ble arrangert 28. desember. 

Gruppe A (20 deltakere)

 

Gruppe B (104 deltakere) 

Vår egen Håvard Haug (1781) gikk til topps i B-gruppen, med imponerende 11 av 11.
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Norges beste onlineklubb 

 

NM-Eliteklassen 
Landsturneringen ble avlyst pga. koronapandemien. Men NSF besluttet likevel å arrangere 
Eliteklassen: 

 

Eliteserien 
 

Sentralstyret i NSF har besluttet å avlyse seriesjakksesongen 2020-21, da det blir vanskelig 

å gjennomføre sesongen med rimelig grad av forutsigbarhet. 
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Internasjonalt 

Magnus Carlsen forsvarte VM-tittelen igjen! 

 

VM-matchen 2021                                     
Carlsen  
½  ½  ½  ½  ½  1  ½  1  1  ½  1 = 7.5 
Nepomniachtchi    
½  ½  ½  ½  ½  0  ½  0  0  ½  0 = 3.5 

 

 

Håvard Haug vant Nordisk mesterskap under 11 år 

 

 

Lars Oscar Hauge ny GM! 

 

EM for lag i Slovenia i november ga Lars Oskar Hauge sitt tredje 
stormesternapp med et halvt poeng overskudd. Alle prestasjonene 
hans er hentet inn på lagspill, førstegang i seriesjakken, andre gang i 
allsvenskan, og nå for Norge. Det sier veldig mye om hva slags mann 
han er, mens sjakkpartiene avslører kunstneren. 
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Simen nære! OSS igjen åpen. 

BY GUNNAR GLENDRANGE · 26. MAI, 2021  

Simen Agdestein spilte finale i Europas kvalifiseringsspill fredag og lørdag. Før det, ventet 

 IM Meri Arabidze (GEO 2436) i kvartfinalen – og GM Maxime Lagarde (FRA 2638) i 

semifinalen. Simen gikk til finalen ved å vinne det avgjørende armageddon partiet. Før det var 

det også mye dramatikk! I finalen ventet GM Pavel Ponkratov (RUS 2624). Over 250 spillere 

stilte til start, og sluttspillet skal samle 36 finalevinnere i Russland i juli. Simen sto til vinst i 

begge partier, kompliserte i kjent Simen-stil. Til slutt måtte han strekke våpen 0,5-1,5. 

Partiene kan du se her: lørdag søndag 

 

http://sjakkselskapet.no/author/gunnar/
https://www.chessbomb.com/arena/2021-european-fide-world-cup-qualifier/03-01-Ponkratov_Pavel-Agdestein_Simen
https://www.chessbomb.com/arena/2021-european-fide-world-cup-qualifier/03-02-Agdestein_Simen-Ponkratov_Pavel
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Personalia 

Simen ny President i NSF! 

 

BY GUNNAR GLENDRANGE · 24. JUNI, 2021  

NSFs 100. Kongress (104. i følge Øystein 

Brekke) valgte Simen Agdestein til ny President 

i NSF. Det ble kampvotering, Simen fikk 66 

stemmer, sittende president Morten L. Madsen 

fik 49 stemmer. 

Vi takker av Morten Madsen for godt arbeid 

gjennom 5 år som president, og ser med 

spenning frem til nye tider med en engasjert 

Simen ved roret!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sjakkselskapet.no/author/gunnar/


13 
 

Ole Christian 70 år 10. oktober! 

  

Gunnar Glendrange: 

Jeg tar meg den frihet å si; vår alles Ole 

Christian fyller 70 år i dag! 

Alle OSS-medlemmer siste drøye 50 år vet 

hvem Ole Christian Moen er! Om det er lov å 

si; han er som en institusjon å regne! 

Alltid like hyggelig, alltid like i møte 

kommende og hjelpsom – hans bidrag til OSS 

kan ikke vurderes høyt nok. Er det en person i 

lokalet han ikke har sett før; Ole Christian er 

raskt bortom – slår av en prat, med håp om at et 

nytt medlem kan rekrutteres! 

Ole Christian er genuint interessert i alle! 

Sjakkferdigheter har intet å si. Han er interessert 

i mennesket, personen og personens opplevelse. 

Har du tapt, kommer alltid et oppmuntrende ord 

– han finner alltid noe positivt å si. Det gjelder 

ikke bare etter et sjakkparti, men uansett! Han 

ser alltid det gode i mennesker! Det er en 

fantastisk egenskap!  

Ole Christian bryr seg virkelig om OSS! 
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Sverre Heim 70 år 4. Oktober! 
Ole Chr. Moen: 

Norgesmester 

1980, FM Sverre 

Heim 70 år. Han 

vokste opp i Troms, 

og var på 1960-

tallet medlem av 

Tromsø Sjakklubb. 

På deres nettsider 

har Sven Wisløff 

Nilssen i 2017 lagt 

ut et bredt anlagt 

intervju.  

Sverre Heim har 

viet sin 

yrkeskarriere til 

medisinsk 

forskning. Han ble i 

2011 tildelt Kong 

Olav Vs 

Kreftforskningspris. 

Det går vi ikke 

nærmere inn på her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://tromsosjakk.no/klubbliv/lordagsintervjuet-sverre-heim-tenker-tilbake/
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Tom Ivar Jenkins til minne 

 
Ole Chr. Moen: 

Tom var født 28. august 1946, og døde natt til 

den 27. mai 2021. 

Vi har lenge visst at Tom Jenkins hadde 

helseproblemer. Likevel kommer det som et 

sjokk at han er gått bort. Uker før han døde 

overførte han et rommelig beløp til sin klubb 

med beskjed om at pengene skulle brukes til å 

markere gjenåpningen av Oslo Schakselskap – 

OSS etter Koronapandemien.  

I det sivile liv var Tom Jenkins en gründer, men 

også familiemann. Toms sønn, Bjørn-Fredrik 

har overtatt som leder av Norges fremste 

taktekkerfirma Nortekk. Våre tanker går til Brit, 

datteren Mette, ham og resten av familien.  

Tom var oppvokst på Ulvøya og Frogner, og ble 

medlem av OSS i februar 1967. Her ble han en 

sentral del av et levende ungdomsmiljø, og 

opplevde daglig norgeseliten i aksjon i lokalene 

i Bogstadveien 30. Han ble tidlig trukket inn i 

administrativt arbeid, hvor han hadde en 
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særegen evne til å gjøre vei i vellinga. 

Tom var president i Norges Sjakkforbund fra 

1986 til 1989, og satt i alt ni år i 

sjakkforbundets sentralstyre. På 1970-tallet var 

han en sentral drivkraft i Arnold Eikrems styre. 

Mye kom disse årene på plass i norsk sjakk. 

Han var sammen med Arnold og Widar Fossum 

sentral i etableringen av Reglementsutvalget 

RU, og ledet RU, og i flere år Eliteutvalget. 

Tom representerte NSF i verdenssjakkforbundet 

FIDE’s organer. 

Han var i en årrekke også formann – som det da 

het – i Oslo Sjakkrets, etter tidligere å ha vært 

sekretær. I Oslo Schakselskap (Selskapet) var 

han klubbens sjefsøkonom, og blant annet en 

sentral drivkraft bak jubileumsturneringen i 

1984, hvor vi til hundreårsjubileet fikk 

verdensmester Anatoly Karpov som deltaker.  

Tom var turneringsleder i flere 

norgesmesterskap, og var av FIDE utnevnt som 

IA – International Arbiter i 1978. Han var 

utnevnt til æresmedlem i så vel Norges 

Sjakkforbund som i Oslo Schakselskap. 

Tom var en person det var lett å like. I hyggelig 

lag var han sentral. Han var sine venners venn, 

og i alle år en trofast og generøs bidragsyter til 

både Lillestrøm Sportsklubb og Oslo 

Schakselskap. Han følte et særlig ansvar for å 

støtte unge lovende spillere. Det er nå ti år siden 

han finansierte et fond til støtte for unge talenter 

i Oslo Schakselskap. 

Han var en sterk førsteklassespiller, med sans 

for angrepsspill. Han var god i fartsdisiplinene – 

trening i klubben sørget for det. I artikkelen om 

klubbprofilen Tom er det lagt ut ett parti, og 

stormester Leif Øgaard har kommentert et annet 

her på www.sjakkselskapet.no. De siste årene 

stilte han opp i lagkamper når tiden og helsa 

tillot det. Det var ikke viljen som manglet. 

Han hadde handlekraft så det holdt, men holdt 

en høy etisk standard når det gjaldt. Han røkte, 

men var likevel den som, ti år før røykeloven 

trådte i kraft i 1988, fikk gjennomført 
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røykeforbud i NSF’s turneringer.  

Han var glad i å tippe – selv om tippelaget 

”Tipp og vinn” som han deltok i måtte forandre 

navnet. Han var likevel en som i 2019 gikk 

sterkt imot at Norges Sjakkforbund, mot et 

meget betydelig vederlag, skulle ta på seg 

oppgaven å være en politisk aktør til støtte for å 

åpne det norske spillmarkedet for private 

aktører. Dette var en type rolle en frivillig 

organisasjon etter hans syn ikke skulle gå inn i. 

Han fikk de fleste med seg i dette.  

Knut Helmers til minne 

 
Av Leif Øgaard 

Han kunne blitt Norges første stormester, og 

han prøvde å leve av sjakk. 

En lang sjakkariere er slutt. Knut kunne fort 

blitt vår første stormester med litt mer gli. Hans 

best periode var slutten av 70-tallet og frem til 

ca. 1983. Den gang var det få 

stormesterkvalifiserende turneringer, og når det 

først dukket opp en mulighet med tre gm-er, så 

trakk gjerne en GM seg slik at turneringen ikke 

ble tellende likevel. 

Knut ble nordisk mester i 1981 i Reykjavik og 

var en hårsbredd fra gm-napp flere ganger. 

Dessuten spilte han på Norges førstebord i oL i 

Valetta 1980 der han fikk 6,5 av 12 og i 

Lucerne 1982 der han fikk 8 av 12. 

Altså ingen tvil om at han hadde 

stormesterstyrke på den tiden. Han hadde 

sjakkspalte i Arbeiderbladet i flere år. Bøker 

som Knut har forfattet: 

Revansjen som glapp, Kasparov – Karpov 1986 

og Sjakkleksjoner av Simen Agdestein, 1987. 

Men ved siden av sin egen karriere satset han 

etter hvert mest på å undervise og trene andre, 
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og har trent bl.a. GM Simen Agdesteien, GM 

Jon Ludvig Hammer og GM Harry Schüsler, 

Sverige.  

 

 
 

 

 

 

  
 

 


