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Årsberetning 2010 

Hovedpunkter 
Det har vært stor aktivitet gjennom året. Her er noen av hovedpunktene: 

 373 medlemmer pr. 31.12.10, hvorav 67 (18%) jenter 

 1 gull, 1 sølv og 2 4. plasser i NM individuelt for ungdom 

 Espen bronse i Landsturneringens juniorklasse 

 Espen spiller på Nordstrands lag i Eliteserien (”Chess Attack”-serien)  

 Johan S., Johannes og Andreas oslomestre individuelt for ungdom for 2. år på rad. 24 

deltagere fra NSKU 

 Sølv og 4. plass i NM for junior- og barnelag i Hokksund 

 Sølv og bronse i NM for skolelag i Moss 

 NSKU vant pokalkampen mot Nordstrand SK 

 Andreas og Didrik tok begge 100 poeng i klasse Miniputt i Barnas Grand Prix 2010 

 9 NSKU-lag i OM for skolelag 

 19 deltagere i NM individuelt for ungdom 

 11 deltagere i Landsturneringen 

 Lag i Østlandsserien 

 Deltagelse i mange voksenturneringer 

 NSKUere dominerer de nedre klassene i Nordstrand SK 

 NSKU BGP-UGP arrangert 6. mars med 89 deltagere, hvorav 37 fra NSKU 

 5 var på sjakkleir i Balatonlelle, Ungarn 

 KM NSKU arrangert 31. oktober med 32 deltagere. Klubbmestre ble Knut (Kadett), 

Johan (Lilleputt), Cornelius (Miniputt) og Michael (Mikroputt) 

 22 kurs på 10 ulike AKSer. 3½ kveldskurs (Kurs forsøkt startet på Bekkelaget og 

Munkerud) 

 20. februar 2011 ble Johannes Haug nordisk mester i yngste klasse i suveren stil! 

 

 

 
NSKUs vinnerlag i pokalkampen. Jippi!!!      
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Göteborggjengen      NSKUs flittigste turneringsdeltager i 2010?   

 

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Leder: Arne-Birger Lund 

Nestleder: Jon Andersson 

Kasserer: Kristin Tryggestad 

Sekretær: Jan Fr. Solem (trakk seg i april) 

Styremedlem: Vivi Volden 

Varamedlem: Harly Eilertsen 

 

Valgkomitè: Jon Andersson, Bjørn Aage Christenson, Sissel Haagaas 

 

NSKU hadde 373 medlemmer pr. 31.12.2010, en økning fra 335 pr. 31.12.2009. Antall 

medlemmer er det tredje høyeste i NSKUs historie, og NSKU er Norges tredje største sjakklubb 

for barn og unge. 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2010, og en del saker er behandlet via epost. Spesielt mot 

slutten av året viste det seg vanskelig å samle styret. 

Den sjakklige aktiviteten har vært stor. Vi viser til klubbens hjemmeside www.nsku.no (under 

fliken ”Arkiv”) for omtale av årets begivenheter. 

 

Oslo, 19. juni 2011  ______________________________________ 

http://www.nsku.no/

