

Årsmelding for perioden 1/11- 2004 til 31/10 - 2005

Kretsens tillitsvalgte har i perioden vært:

Styremedlemmer:	Magnus Monsen		leder 			Sandnes 
			Olav Skjæveland	kasserer/sekretær	Strand		
			Frode Wiggen		materialforvalter	Stavanger
			Håvard Løvik		styremedlem		Stavanger		
			Per Blikra		styremedlem		Stavanger

Varamedlemmer:	Stein Kr. Bru, Randaberg	Ragnvald Monge, Sandnes
Valgkomite:		Ragnvald Monge, Sandnes	Håvard Løvik, Stavanger
Revisor:		Wilhelm Øverås, Sandnes


Turneringsvirksomhet:


Hurtigsjakk for 3-bords-lag med tidshandicap  -  den 19.12.2004

Turneringen ble arrangert av Stavanger Sjakklubb i bydelshuset på Tjensvoll. 12 lag deltok.
Deltakelsen i de 21 årene turneringen har eksistert har variert som følger. Årstall og deltakende lag:
1987 -24		1985/88/89/90  -18	1992/93                -15	1995/99/2000	 -8
1986 –21	1991                 -17	2003       	-13	1994/98		 -7
1984 –19	2002                 -16	1997/2004	-12	1996/2001 	 -6				  
Resultatene for de premierte ble:

Nr:	Lag:			Rating:	Navn:				Rating poeng   Lag.P.   Indv.P.
					Per Ove Egeli			2278	6,0
1	Randaberg 1		2256	Knut H. Storland		2200	4,5	12	16,0
           	 				Thor Geir Harestad		2291	5,5			    
					Rudi Sersch			1890	4,0
2	Randaberg 2		1779	Oddmund Sande  		1779	5,0	10	12,0
					Stein Kr. Bru			1668	3,0	  	    	
					Håkon Strand	 		1070	4,0		
3	Stavanger 3		1015	Maren Stangeland		  936	2,0	8	10,0	
                                                                       Joar Pettersen			1040	4,0			 
Beste bord- spiller: 	Bord 1			Bord 2				Bord 3
Per Ove Egeli	6/6	Oddmund Sande 	5/6 	Tror Geir Harestad  5/6	
			Jan Vidar Vestly 6/6	Kristoffer Madland	5/6

SERIESJAKKEN:
I vestlandsserien  1. divisjon sør var det 6 lag som deltok.  2 lag fra hver av klubbene Randaber, Sandnes  og   Stavanger.   Ingen i 2. divisjon.  I nord hadde Hordaland  7 lag i 1. divisjon og 6 lag i 2. divisjon. Ingen lag fra  Sogn og Fjordane deltok. Totalt i serien deltok 19 lag.  Resultatene for Rogalands del ble:
1) Randaberg 1 10 p,  2) Sandnes 1 7 p,  3) Stavanger 1 6 p.  4)Randaberg 2,  3 p.  5) Sandnes 2 og Stavanger 2
begge 2 p. I Hordaland ble ikke uventet Bergens best (10p) foran Fana (8p).  2. ble vunnet av Sotra med 12 p.

KM lynsjakk  14-03-2005 - Stavanger Sjakklubb – Bydelshuset Tjensvoll.   

Gruppe A over 1500,  gruppe B inntil 1499. –  Det ble spilt dobbel runde i gruppe A.  I gruppe B ble det spilt enkelt runde i 2 avdelinger hvor den beste halvdel gikk videre til A- finale og den ande halvdel til B- finale.
De beste i hver gruppe ble:

Gruppe A:			Gruppe B:  A- finale
1  Raymond Boger	Randaberg	11,5	  1  David Imhof		Egersund	5,5
2  Lasse Østebø Løvik	Stavanger	   9,0	  2  Håkon Strand		Stavanger	5,0
2  Odin Blikra Vea	Stavanger	9,0	  3  Bjørn Ellingsen		Stavanger	3,0	
4  Gaute Salthe	Stavanger	7,5	  3  Vegard Monsen		Stavanger	3,0
5  Victor Havik	Stavanger	7,0	  5  Chris Hinman		Stavanger	2,5
6  Ricardo Martinez	Stavanger	 5,5	  6  Aina Marie Svendsen	Stavanger	1,0
7 Rudi Sersch	Randaberg	4,0	Gruppe B.  B- finale
8 Oddmund Sande	Randaberg	2,5	  1 Joar Pettersen	           Stavanger		6,0	
			  2 Richard Aleksandersen      Stavanger	4,5		
KM for fire- bordslag  i Hurtigsjakk  -  16.04.2005

Arrangøren Randaberg Sjakklubb har ikke fremskaffet resultatene fra denne turneringen.
 
Landsturneringen,  Sandnes 2. -9. juli 2004.

583 spillere stilte til start og er ny rekord utenom østlandet. Fra Rogaland deltok 112  spillere fordelt på alle klassene.  I tillegg,  og en nyhet i  sammenheng med landsturneringen, var det i år opprettet en egen klasse for nybegynnere. Her deltok  28 spillere hvorav 21 fra Rogaland.
 	Deltakere	Fra
Klasse:	Rogalands plasseringer:	   totalt	Rogaland	%
Elite	17.					 							22	 1	4,55
Junior	8.	10.	23.				  						23	 3	13,04
Mester	35.	44.											44	 2	4,55
Kadett A.	8	9.  	10.	12.	13.	23.	25.						30	 7	23,33
Kadett B.	1.	2.	4.	6.	19.	23.	25.	30.	 				30	 8	26,67
Lilleputt	1	2.	18.	19.	20.	23.	25.	31.	32.	36. 	39.	47.    	59	16	27,12
									48.	54.	58.	59.
Miniputt	1.	9.	18.	20.	22.	27.	33.	35.	40.	42.	43.	44.	73	23	31,51
		49.	50.	51.	52.	55.	56.	58.	61.	65.	68.	   71. 
Klasse 1	  7.	9.	17.	39.									44	4	9,09
Klasse 2  	3.	7.	23.	49.	54. 	55.	65.	74.	81.				83	9	10,84
Klasse 3	  1.	3.	8.	10.	12.	14.	16.	21.	25.	28.	39.	50.  51. 62	63	14 	22,22
Klasse 4	   2.	6.	15.	19.	20.	26.	39.	41.	44.				45	9	20,00
Klasse 5	1.	2.	4.	7.	13.	19.	20.	28.	30.				36	9	25,00
Senior A 	13.										 	14	1	7,14
Senior B	3.	7.	8.	10.	12.	17.						17	6	35,29
Deltakende spillere totalt og fra Rogaland      	583      	112	19,21
Deltakelse fra Rogaland de siste 5 årene;	2001	2002	2003	2004	2005
					11,19%	12,38%	10,91%	10,13% 	19,21%	(snitt 12,76%)

Deltakelsen fra Rogaland i landsturneringen har i gjennomsnitt de siste årene vært i overkant av 10 % av samlet medlemsmasse i NSF. Som en vil se så var Rogaland meget ujevnt representert i enkelte klassene. Fra  4,55 %  i klasse Elite og Mester til over 35 % i Senior B. Totalt gjennomsnitt av alle klassene var 19, 21 % og det  er 9,93 % poeng over det matematiske som medlemstallet (pr. 30.06.05) skulle tilsi.  Dette er meget høy deltakelse som tilskrives at ”NM” i år ble arrangert lokalt. Da er alltid deltakelsen meget høy. Rogalands sjakkspillere har i årevis hatt ca.  1 % høyere deltakelse i landsturneringen enn det som det matematisk skulle tilsi ut fra medlemstallene.   I ”Nybegynnerklassen” var som ventet deltakelsen fra Rogaland meget høy.  Hele 75 %.  (21 av 28) Plasseringene fra Rogaland ble nr.:  1, 2, 3,  3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27. Fra andre kretser nr.:  13, 15, 22, 24, 25, 28. 

NM- Lynsjakk  8. juli 2005.
Magnus Carlsen,  NTG ble Norgesmester i lynsjakk.   Videre vinnere ble:
Senior:	 	Ragnar Hoen, OSS.   		Junior:		Magne Sagafoss, Porsgrunn. 	
Kadett: 		Ørnulf Stubberud, OSS.  	Lilleputt:	 Lasse Ø. Løvik, Stavanger. 
Miniputt:	Anders Hobber, Porsgrunn. 	Klasse 1: 	Håkon Berntsen, Molde. 
Klasse 2: 	Svein Lurdalen, NTG. 		Klasse 3:	Svein H. Endresen, Mo
Klasse 4:	Martin I. Standal, Ørsta		Klass2 5:	Yngve Rasdal, Masfjorden


Det Åpne Rogalands mesterskapet - Randaberg  16.-18. september 2005     

Det ble spilt  6 runder Monrad i  en gruppe, med betenkningstid 1 time og 30 min/40 trekk 1 time/20 ½ time på resten pr.  spiller og parti.  22 spillere deltok.  9 spillere med rating over 1500 – 13 spillere inntil 1499 i rating.   De 6 beste i hver rating- gruppe ble:
Gruppe A:					Gruppe	B:
1.  Raymond Boger, Randaberg	1755	5,5 p 	1.  Jon Kristian Haarr, Sandnes		1437	4,5
2.  Willy Kristiansen, Sandnes	1709	4,0	2.  Tore Lambrecths, Sandnes		1377	3,5
3.  Sondre W Tofte, Stavanger	1618	4,0	3.  Svein Inge Stensland, Stavanger	1414	3,0
4.  Joachim Thomassen, Mo	1825	3,5	4.  Kristoffer Madland, Sandnes		1291	3,0
5.  Daniel Snerthammer, Sandnes 1559	3,5	5.  Harald M Dahle, Randaberg		1057	3,0
6.  Oddmund Sande, Randaberg	1790	3,5	6.  Joar G Pettersen, Stavanger		1349	2,5
					

Kretsens rekrutteringsutvalg

Kretsens rekrutteringsutvalg (RUT) har vært formannens personlige ståsted for å drive med aktiviteter omkring rekruttering.  Kretsens årsmøte 2001 godkjente dette opplegget og ver innforstått med at formannen var personlig ansvarlig for den økonomiske siden av saken. RUT garanterte for et eventuelt underskudd etter NM 2005 på inntil 50 000 kroner.  Resultatet ble som kjent et overskudd på over 130 000 kroner. Per Blikra, har som formann i RSSU, mottatt kopier av bankens meldinger og således hatt innsikt i forholdene.

Aktiviteten i 2005 førte i første halvår til opprettelse av skolesjakklagene Stangeland, Frøyland, Kleppe og Tu. De to førstnevnte fungerer bra med ledere som selv kan instruere, formannen instruerer fortsatt på Kleppe, mens Tu har vært tungt å få i siget pga. manglende interesse fra foreldrenes side. Fortsatt har der vært arrangert simultanoppvisninger i skolene og skolemesterskap, men langt mindre enn tidligere.  Dette skyldes mest formannens engasjement i NM 2005.11.15

Rogaland har nå 18 registrerte skolesjakklag  mot 8 i Akershus og 7 hver i Oslo og Hordaland. Vi har om lag 380 betalende medlemmer,  ca 10 % av USF sitt totale medlemstall. Lagene i Oslo har betydelig høyere medlemstall, basert på stor aktivitet i SFO. Dette har knapt vært prøvd her, men representerer et stort potensiale. I nordfylket har vi nettopp fått et nytt lag i Haugesund, ellers er det bare Sevland som er aktive. 

Formannen melder herved at aktiviteten trappes ned, innledningsvis blir RUT nedlagt. En del av resterende midlene vil bli brukt på formål som tjener rekruttering i Rogaland. Formannen vil fortsatt arbeide for å få aktive lag i Egersund og Haugesund, dette i samarbeid med USF.
  
Sandnes, 1. november 2005.
Magnus Monsen

Økonomi/regnskap. 

Regnskap følger som eget vedlegg til årsmeldingen.  Det viser et overskudd på kr.  1. 899, 42.  
Året før hadde vi et underskudd på kr. 3609,10.  Det er i året kjøp inn 60 sett klokker brikker og brett sammen med Rogaland Skolesjakkutvalg og Stavanger Sjakklubb. Vår andel er 11 500 som er aktivert i balansen og er avskrevet med kr. 1500. Oppført balansesum pr 30/10-2005 med  kr 10 000.  Det er i året brukt/solgt ”jubileumsbøker”  for 1600. Bokført saldo for disse er dermed redusert fra 5200 til 3600. 

I det at vårt regnskapsår  (1/11-04-31/10-05)  ikke følger kalenderåret  er det bokført opptjente ikke godskrivet  renter med kr. 45,-  som er opptjent for de 10 første månedene av 2005. 
Summen av bokførte eiendeler kr. 62. 688,56.  Etter fradrag av påløpt kostnad og tillegg av årets overskudd 
er egenkapitalen pr. 31/10-2005  kr. 59.688,56.  
Om økonomien  kan en vel si at den god og solid. 



Klubber/medlemmer:

Følgende 7 klubber er fortiden tilsluttet kretsen:

Egersund, Hauge, Randaberg, Sandnes, Sevland, Stavanger og Strand.

Klubbene Gjesdal og Nærbø har i 2005 meldt fra om opphør.

Registrerte medlemmer ved regnskap- avslutt  er  236.

Flest medlemmer pr. 19/05/05 har:

	Sevland 59 etterfulgt av Sandnes 45 og Stavanger 44
 
For året 2004 har følgende klubber levert pliktige papirer til kretsen: 

Årsmelding:		Sevland, Sandnes og Randaberg.  
Regnskap:		Sevland, Sandnes og Strand.
Årsmøte-referat:	Sandnes og  RSSU.

Vi må igjen minne klubbene om at de har plikt til å levere ”KRETSEN” de papirer  som vedtektene krev. 

Vi siterer NORGES SJAKKFORBUNDS LOVER  §14:

Klubber og kretser skal årlig sende kopi av årsmelding, regnskap og årsmøte- referat til NSF innen en måned etter at årsmøtet er avholdt. 

Klubbene har samme plikter overfor sin krets.

Det har vært et problem i mange år at klubbene ikke leverer inn til ”kretsen” årsmelding og regnskap.

Styret har derfor i februar 2002 vedtatt at;  

Dersom en klubb ikke har levert;  årsmelding, regnskap og årsmøte- referat, så vil ikke medlemmer fra vedkommende klubb komme i betraktning ved søknad om støtte fra ”Kretsen”.   

Sandnes / Jørpeland, 20. november 2005
Styret


