
Schakklubben av 1911
Årsberetning for året 2009

(1) Generalforsamlingen ble avholdt den 2. mars 2009 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby 
Seniorsenter. Følgende styre ble valgt: Johs. R. Kjeken (leder), Harald Furnes (nestleder), Magnar 
Nikolaisen (kasserer), Torstein Bae (turneringssjef), Helge Fjellestad (internettredaktør), Finn 
Møller (materialforvalter) og Øyvind Asbjørnsen (styremedlem). 
Anders Sørjordet ble valgt til å revidere klubbens regnskap med Alf Vederhus som vararevisor.

(2) Årsberetningen for 2008 ble godkjent.
Følgende forslag fra styret ble vedtatt: Schakklubben av 1911 benytter seg av opsjonen vi ble tildelt  
i 2007 og fremmer endelig søknad for NSFs kongress i Bergen i juli om å få tildelt arrangementet  
av NSFs Landsturnering og kongress – NM i sjakk 2011.

 (3) Det er avholdt to styremøter i perioden, og som vanlig har spørsmål angående den daglige drift 
blitt avgjort gjennom uformelle samtaler på klubbkveldene og via e-post.
Organiseringa av klubbkveldaktivitetene har i det alt vesentlige vært ivaretatt  av lederen, 
Klubbens nettsider (sk1911.no), der Bae i hovedsak har stått for den løpende oppdatering, fungerer 
godt og blir flittig besøkt. All vesentlig informasjon til medlemmene blir gitt på hjemmesiden og 
ved hjelp av e-post. 
 
(4) Klubben hadde ved årets utgang  134  hovedmedlemmer (116 i 2008 og 105 i 2007).  I tillegg 
hadde vi 5 bimedlemmer, det samme som i 2008.  Ved årets utgang var vi dermed fortsatt landets 
største klubb.  En stor del av økningen kommer av at flere av de mest aktive i ”SK av 1911s 
Ungdom” også er blitt medlemmer i 1911, altså en naturlig rekruttering, men det dukker også 
jevnlig opp nye medlemmer, og som oftest har disse funnet oss gjennom klubbens nettsider.

(5) At aktiviteten på klubbkveldene blir avviklet på en ryddig og korrekt måte er svært viktig. En 
må også være klar over at økende medlemstall og dermed større deltakelse i klubbens turneringer, 
medfører mer arbeid. Det er derfor viktig at alle som møter på klubbkveldene tar sin del når det 
gjelder bortrydding av materiell og at de bidrar til å sørge for at lokalene befinner seg i samme 
forfatning når de forlates som de var da vi kom. Alle medlemmer må også være med og gjøre sitt til 
at det opprettholdes et godt og hyggelig miljø.
Oppslutningen om klubbkveldene varierer en del, særlig gjelder dette ”enkveldsoppleggene”. Styret 
oppfordrer igjen  medlemmene til å forslå opplegg som de måtte være interessert i.

(6) Selv om et flertall av klubbens medlemmer må karakteriseres som mer eller mindre ambisiøse 
hobbyspillere, har vi også flere spillere som går aktivt inn for å prestere og å forbedre seg. 
Flere av vår yngre spillere har vært tatt ut til å representere Norge internasjonalt både individuelt og 
i internasjonale lagmesterskap.
Ett resultat fortjener spesiell omtale. I VM for ungdom i Anatyla, Tyrkia i september ble Frode O.O. 
Urkedal nr. 5 i klasse U16 (egentlig en delt 3. plass men nr. 5 på kvalitet). Dette er det nest beste 
norske resultatet i ungdoms-VM gjennom alle tider, bare Magnus Carlsen med en 2. plass har gjort 
det bedre.

(7) Klubbmesterskapet 2009 hadde 31 deltakere mot 34 i 2008 og 26 i 2007. Odd Martin Guttulsrud 
ble klubbmester med5½/6 og dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal" (Nabben-pokalen) for 
2009.  Klasse B ble vunnet av Jens Hjorth Kjølberg, klasse C av Torgeir Kjøita og klasse D av 
Mikael Næss.
I høstturneringen deltok 24 spillere. Gruppe A med 7 runder Berger ble vunnet av Jens Hjorth 
Kjølberg, gruppe B med 7 runder  Monrad ble vunnet av Torgeir Kjøita. 
Lars Kjølberg ble  både klubbmester i hurtigsjakk, Torbjørn Johansen ble klubbmester i lynsjakk og 
Marianne Wold Haug vant kvartermesterskapet og ble ”kvartermester” i 2009.
Lyn- og hurtigsjakkcupen (sammenlagtresultater for alle tellende lyn- og hurtigsjakkturneringer i 
løpet av året) ble vunnet av  Gregor Taube foran Tor Arne Hauge og Lars Kjølberg.
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Komplette resultatlister er å finne på klubbens internettsider.

(8) I seriesjakken sesongen 2008-09 deltok klubben med fem lag. Førstelaget tok en 5. plass i NSFs 
Eliteserie og havnet dermed med minst mulig margin på øverste halvdel av tabellen. Det må 
konstateres som gledelig at i tillegg til Frode Urkedal (f.93) er det flere yngre,  ”heimeavla” spillere, 
så som Marianne Wold Haug (f.92) og Odd Martin Guttulsrud (f. 94), som i kraft av sine resultater 
er i ferd med å kreve fast plass på eliteserielaget.
I Østlandsserien ble "1911-2" nr. 7 i 2. div. avd. A, mens  "1911-3"  ble nr 7 2. div.  avd. B.  ”1911-
4” kom på 4. plass i 3. div. avd. D og ”1911-5 kom på 3. plass i 4. div. Serieresultatene ble dermed 
ikke så mye å skryte av denne sesongen, men det prioriteres at alle som ønsker skal komme med på 
et lag.

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året 
(vår+høst) 2009 vunnet av Frode Urkedal. 

(9) I turneringer utenfor klubben, både nasjonalt og internasjonalt har det vært mange svært gode og 
enda flere hederlige resultater, og vi får ikke med alt her.

En ganske tallrik delegasjon fra 1911 deltok i NSFs landsturnering i Bergen, de fleste i de 
aldersdelte klasser. Vi hadde tre spillere i Eliteklassen: 10. plass til Torstein Bae, 12. plass til Frode 
Olav O. Urkedal og 22. plass til Torbjørn Hansen  Lars Kjølberg forbedret fjorårets 2. plass  i 
klasse Senior og gikk helt til topps og ble Norgesmester for seniorer i 2009. 
Og ikke nok med det. I de yngste klassene ble Odd Martin Guttulsrud kadettnorgesmester og 
Gregor Taube lilleputtnorgesmester.  Av øvrige topplasseringer må vi nevne Johannes Kvisla nr. 4 
i junior, Jens Hjorth Kjølberg og Tor Borheim nr. 5 og 6 i kadett, Hennig Kjøita nr. 3 i lilleputt, og 
Andreas Hernæs og Sander Lange Berge nr. 3 og 6 i Miniputt.

I NM i lynsjakk ble Tore Garberg vinner av kl. 2, Lars Kjølberg nr. 2 i klasse Senior, Tor Botheim 
nr. 3 i kadett,  og Gregor Taube norgesmester i Lilleputt med Henning Kjøita på 3. plass, 

I Norske Vandrerhjem Grand Prix 2008-09 var det totalt sju plasseringer blant de 10 beste i de fem 
klassene. Best ble  Gregor Taube som vant klasse 3 og i tillegg sikret seg sesongens superbonus.

(10) Når det gjelder våre yngre spillere forøvrig viser vi til årsberetningen for vår selvstendige 
ungdomsavdeling. Men de beste resultatene må nevnes.
Korsvoll skole gikk for femte år på rad til topps i NM for barneskoler og fikk anledning til å 
forsvare fjorårets seier i Nordisk mesterskap. Mesterskapet fant sted på Vestmannaøyar, Island, og 
laget, som bestod av Henning Kjøita, Torgeir Kjøita, Johannes Høva Bøhler, Markus Teigset og 
Elida Brekke, erobret igjen tittelen Nordisk mester for barneskoler etter en spennende turnering. 
Nordberg skole ble norgesmester for ungdomsskoler og laget som bestod av Odd Martin 
Guttulsrud, Tor Bothein, Bendik Berntsen-Øybø, Ådne Tverfjell Madsen og Leopold Moltubakk 
tok bronse i Nordisk i Stockholm.
I NM for lokallag i stavanger i juni ble det bronse, sølv og bronse til 1911U i henholdsvis junior- 
(U20), ungdoms- (U15) og barneklassen (U11).
I NM for ungdom i Trondheim i november ble Sander Lange Berge norgesmester i kl. U 11 mens 
Gregor Taube og Henning Kjøita tok sølv og bronse i kl. U14.

(11) Klubben har også i denne perioden vært  aktiv når det gjelder arrangementer.

Den 14-15. mai arrangerte klubben for tolvte år på rad sjakk på danskebåten, også denne gangen på 
Stena Line. Det var 57 deltakere og turneringen ble vunnet av Lars Breivik, Drammen foran våre 
egne Harald Furnes og Per Gisle Svendsen. Det må nevnes at Harald i tillegg var en de i styret som 
bidro mest til forberedelsene og organiseringa av arrangementet. Klubbens leder var 
turneringsleder.
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Den 30. oktober arrangerte vi innledende runder av BNbank Blitz på Oslo S.  Turneringen hadde 52 
deltakere og ble vunnet av Daniel Kovachev, OSS. Også her var Harald Furnes den drivende kraft 
bak organiseringa av arrangementet. Sluttspillet den 28. november ble for øvrig vunnet av GM 
Hikaru Nakamura, USA  som i finalen slo GM Magnus Carlsen.

(12) På NSFs kongress i Bergen i juli ble Harald Furnes gjenvalgt som kasserer og Ida Lahlum ble 
gjenvalgt som visepresident.  Torstein Bae har vært styremedlem i Nordisk Sjakkfornund, og han er 
også president i den nordiske FIDE-sonen. Kjeken er fortsatt medlem av NSFs Elokomite og NSFs 
turneringsutvalg og NSFs arkivutvalg.
Helge Fjellestad  ble gjenvalgt som styremedlem i Oslo og Omegn Sjakkrets for perioden 2009-10.

(13) Regnskapet viser også i år et beskjedent overskudd takket være inntekter fra arrangementene vi 
har stått for. Økonomien, innen våre beskjedne rammer, er derfor god. Forøvrig vises det til 
regnskapet.

(14) Den 15. desember hadde vi tradisjonen tro en hyggelig årsavslutning i form av et julebord med 
juletallerken og drikke til. Godt frammøte vitner om at medlemmene setter pris på denne 
tradisjonen. Måltidet ble som vanlig avsluttet med premieutdeling i regi av turneringssjefen for 
klubbens turneringer i 2009, og etterpå var det en skikkelig lynturnering.

(15) Som en konklusjon vil styret mene vi igjen kan se tilbake på et meget godt år. Det er flere som 
bidrar og mange som på sitt område gjør en god jobb. Flere, både i og utenfor styret kunne vært 
nevnt i denne sammenheng, men det er også mange som synes å bruke ”kafeteriaprinsippet”, 
forsyner seg av det de vil ha og forsvinner. Vi oppfordrer: Meld deg til tjeneste! En sjakklubb er 
hva medlemmene gjør den til, og vi er  hele tiden avhengig av at den enkelte er med og gjør sitt til 
at 1911 skal fortsette å være en god klubb for alle medlemmer.

(16) På NSFs kongress i Bergen i juli ble arrangementet av NSFs landsturnering og kongress i 2011 
tildelt ”Schakklubben av 1911”. 
Det er tenkt av dette skal bli hovedmarkeringa av klubbens 100-års jubileum. 
Styret har fungert som arrangementskomite så langt. Den 3.september ble det arrangert et utvidet 
forberedende NM-møte. Spillestedet er fastlagt til Njårdhallen som er to haller der den ene vil være 
spillelokale og den andre kantine, analyse- og miljørom.

Det er dessverre klart at vi burde ha kommet lenger med forberedelsene, så i tiden framover kreves 
det et krafttak av oss alle. Styret håper alle medlemmer går inn for å bidra, og at alle medlemmer 
viser entusiasme og ønsker å bidra til at klubben vår skal markere 100-årsjubileet på en verdig og 
god måte!

Til alle medlemmer: Reserver tidsrommet 2.-10. Juli 2011, da skal vi arrangere tidenes beste NM.

Oslo den 28. februar 2010.

For styret i SK av 1911
Johs. R. Kjeken /s  (leder)
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