
Schakklubben av 1911 

Årsberetning for 2016 

1. Generalforsamling 2016 ble avholdt 14. 

mars 2016 på Damplassen. Følgende nytt 

styre ble valgt: Leder: Geir Nesheim (ny), 

Nestleder: Per Olsen (ny), Kasserer: Harald 

Furnes (gjenvalg), Turneringssjef: Anders 

Iversen (ny), Nettredaktør: Helge 

Fjellestad (gjenvalg), Materialforvalter: 

Finn Møller (gjenvalg), Førstelaget: 

Torbjørn R Hansen, Styremedlem: Johs 

Kjeken. Revisorer: Anders Sørjordet 

(gjenvalg) og Johannes Kvisla (ny). Johs 

Kjeken gikk av som leder etter 23 år, og 

ble varmt takket for innsatsen. Han ønsket 

på sin side nyvalgt leder Geir Nesheim 

lykke til i sin rolle. Regnskapet ble 

godkjent med et underskudd på -37t kr. 

Etter forslag fra Anders Iversen ble det 

vedtatt at styret skulle ha minst 7 

medlemmer fremover.  

 

2. Styret har avholdt 5 styremøter i 

perioden. I tillegg har det vært god 

kontakt mellom styremedlemmene. 

Mange enklere avgjørelser om klubbens 

drift har blitt tatt på klubbkvelder eller i 

uformelle settinger. Organisering av 

klubbkveldene har blitt dekket primært av 

turneringssjef og styreleder. På klubbens 

nettsider har styreleder skrevet en 

ukentlig blogg, først og fremst om 

aktiviteten på klubbkveldene. 

Hjemmesiden har blitt oppgradert, til 

almen tilfredsstillelse.  

 

3. Klubben hadde ved utgangen av 2016 101 

hovedmedlemmer, mot 102 i 2015. 

Rekord de senere år er 134 i 2009.  

 

4. Virksomheten i 2016 har forløpt etter 

tradisjonelle linjer. Aktiviteten på 

klubbkveldene har vært preget av det 

vanlige tilbudet, med stabilt og gledelig 

nok gradvis litt økende fremmøte. Miljøet 

på klubbkveldene oppleves som godt.  

 

5. Klubbmesterskapet i 2016 hadde 24 

deltagere, mot 27 i 2015 og 34 i 2014.  GM 

Frode Urkedal ble klubbmester med 8/9, 

på samme poengsum som Johannes 

Kvisla, og ble dermed vinner av Haakon 

Opsahls pokal for 2016. Klasse B ble 

vunnet av Noam A Vitenberg. I 

høstturneringen deltok det 35 spillere, 

mot 30 i 2015. Alle spilte i en gruppe, og 

vinner ble Johannes Kvisla med 6,5p/7, 

det samme som Anders Hagen. Raymond 

Boger ble klubbmester i Lyn med 8/10, 

Anders Hagen Kvartermester med 5/6 og 

Per G Svendsen Hurtigsjakkmester 

(betenkningstid 19 min + 11 sek 

tillegg/Bronstein) med 5/6.  

 

Lyn og hurtigsjakkcupen 2016 sammen-

lagt ble vunnet av Raymond Boger, med 

Trond Jacobsen og Svein Dale som 

nærmeste utfordrere.  

 

6. 1911s førstelag ble nr 2 i Scandicserien 

2015/16, Vålerenga vant og OSS ble nr 3. 

Andrelaget vant Østlandsseriens 2. div avd 

B, og rykket opp til 1. divisjon. Tredjelaget 

kom på 3. plass i 2. divisjon avd A, mens 

1911 4, 5 og 6 alle kom på 4. plass i sine 

avdelinger.  

 

I seriesjakken 2016/17 deltok 1911 med 7 

lag, mot 6 i sesongen før, og hele 55 

spillere deltok på lagene (noe få 

dubletter). Meget bra, og godt jobbet av 

laglederne Torbjørn R Hansen, Johannes 

Kvisla og Johs Kjeken.  

 

Førstelaget kom på 2. plass i Codanserien 

(Eliteserien) for 2. år på rad, mens alle 

Østlandsserielagene jevnt over gjorde god 

innsats, dog uten noe opprykk. 

 

Lars Hansens pokal for beste poengscore i 

kamp mot andre klubber i 2016 ble vunnet 

av Torbjørn R Hansen, i tett kamp med 



Frode Elsness.  

 

7. I turneringer utenfor klubben, har det 

vært mange gode og enda flere hederlige 

resultater. Deltagelsen har ligget på et 

meget høyt nivå. I Landsturneringen i 

Tromsø deltok 34 1911’ere, hvorav 5 i 

eliteklassen. Joachim B Nilsen gjorde det 

best av disse med en 5. plass.  

 

Under NM for klubblag i juni 2016 gikk 

1911s førstelag helt til topps i en 

rekordjevn turnering, der hele 5 lag endte 

på samme poengsum før 

kvalitetsberegning. Det var 1911s 2. seier i 

turneringen – den forrige kom første gang 

NM for lag ble arrangert, i 1936! Vårt 

Norgesmesterlag besto av Frode Urkedal, 

Torbjørn R Hansen, Frode Elsness, Torstein 

Bae, Eivind Risting, Lucas Ranaldi og Silje 

Bjerke.  

 

I Sjakk-OL i Baku tok Norges lag i åpen 

klasse en sensasjonell 5. plass av 177 lag, 

med 1911s Frode Urkedal på laget, mens   

 

1911 deltok også i Europacupen for 

klubblag 2016 i Novi Sad, Serbia i 

november. Laget endte på en 49. plass av 

62 lag, som var akkurat likt 

forhåndsrangeringen. Toppscorere ble 

Frode Elsness og Eivind Risting, begge med 

4,5p/7. 

 

Frode Urkedal fullførte i februar 2016 sin 

stormestertittel med et avgjørende napp i 

en lukket spansk turnering. Dermed har 

1911 2 stormestre, etter Torbjørn R 

Hansens tittel i 2015. Nærmest til å bli 

klubbens 3. GM er Frode Elsness, som har 

vært svært nær ved flere anledninger.  

 

Mange andre resultater kunne godt vært 

nevnt. Vi anbefaler generelt alle å følge 

med på 1911s hjemmeside, der det meste 

refereres.  

 

8. Helgen 7-9/10 2016 arrangerte 1911 en 

NGP-turnering på Korsvoll skole, med 89 

deltakere. Dette var mindre enn forventet, 

noe som primært skyldtes konkurransen 

fra Oslo Chess Festival, som ble avsluttet 

dagen før. Turneringen gikk allikevel med 

overskudd, og mange frivillige bidro til at 

det alt i alt ble et vellykket arrangement. 

Og 1911-spillerne Torbjørn R Hansen, Ray 

og David L Vangen vant like godt alle tre 

klasser! 

 

9. Når det gjelder våre yngste spillere viser vi 

generelt til årsberetningen for vår 

selvstendige ungdomsavdeling. Men vi må 

nevne at 1911U gikk til topps under NM 

for Ungdomslag i Kragerø i februar 2016, 

og at Nordberg skole med kun 1911Uere 

på laget gikk til topps i både NM for 

Skolelag i Bergen i april 2016 og i Nordisk 

mesterskap for Skolelag i Oslo i 

september. Vi gratulerer alle og ikke minst 

de nordiske mestrene August Berntsen-

Øybø, Aleksander Lindbøl, Odin Heier, 

Even Elias Yuan Hem, Olav Førde Nymo og 

Richard Birkeland Tøndel, Meget sterkt! 

 

10. Johannes Kvisla ble i april valgt til leder av 

Ungdommens Sjakkforbund, og sitter 

dermed også i styret i Norges 

Sjakkforbund. I USF-styret sitter også bl.a. 

Joachim B Nilsen, Anders Hagen og 

Marianne Wold Haug. 

 

1911s styreleder Geir Nesheim er også 

generalsekretær i NSF og USF, og kasserer 

i Nordisk Sjakkforbund.  

 

Helge Fjellestad sitter i styret i Oslo og 

Omegn Sjakkrets, mens Johs Kjeken er 

styreleder i Oslo Sjakkrets Ungdom. Der er 

også  Per Olsen  kasserer og Steinar Årdal 

styremedlem.  

 

11. Regnskapet i 1911 for 2016 gikk med 7tkr i 
overskudd. Klubben har en relativt lav 
kontingent som skal dekke en god del mer 
enn krets- og forbundskontingent samt 



lokalleie. SK1911 har øvrige inntekter 
knyttet til momskompensasjon og 
grasrotandel. Her benytter vi anledningen 
til å oppfordre de av klubbens 
medlemmer som spiller spill i regi av 
Norsk tipping å sette opp SK1911 som 
grasrotmottaker. Inntektene fra 
momskompensasjon og grasrotandel 
dekker klubbens deltakelse i seriesjakk og 
øvrige utgifter. Interne turneringer og 
avslutning til jul og sommer går omtrent i 
balanse. I 2016 arrangerte vi 1911 NGP 
med god bistand fra 1911U. Dette bidro 
sterkt til at klubben gikk med overskudd i 
2016. Det er tapsført 7tkr knyttet til 
tidligere år. Det kan også bemerkes at 
mange av klubbens medlemmer har 
tilhørighet både i 1911 og 1911U. 
Kostnader som berører både 1911 og 
1911U fordeles mellom klubbene i den 
grad det er naturlig. Dette gjelder bl.a. 
utgifter til lokalleie, seriesjakk og 
nettsider. For 2017 er det budsjettert med 
et år omtrent i balanse. 
  

12. 20.6.16 ble det arrangert 

sommeravslutning, og 12.12.16 

juleavslutning, begge arrangementer med 

godt fremmøte, tradisjonell bevertning, og 

meget god stemning! 

 

13. Som konklusjon vil styret mene at vi kan 

se tilbake på et godt år, med flere 

høydepunkter. Og som vanlig minner vi 

om at en sjakklubb blir det medlemmene 

gjør den til! 

 

Oslo, 12.3.17 

 

For styret i 1911 

Geir Nesheim (leder) 


