Schakklubben av 1911

GENERALFORSAMLING
Mandag 12. mars 2018 kl 19:11
Damplassen, Oslo
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Schakklubben av 1911
Årsberetning for 2017
1. Generalforsamling 2017 ble avholdt 13.
mars 2016 på Damplassen. Følgende nytt
styre ble valgt: Leder: Geir Nesheim
(gjenvalg), Nestleder: Olav Hjortås (ny)
Kasserer: Harald Furnes (gjenvalg),
Nettredaktør: Helge Fjellestad (gjenvalg),
Materialforvalter: Finn Møller (gjenvalg),
Eliteansvarlig: Torbjørn R Hansen,
Styremedlem: Johs Kjeken (gjenvalg).
Turneringssjef: ikke valgt – styreleder
fungerer også i denne rollen inntil videre.
Revisorer: Anders Sørjordet (gjenvalg) og
Johannes Kvisla (ny). Valgkomite: Anders
Iversen (leder) og Sven Erik Rognes.
Regnskapet ble godkjent slik det ble
fremlagt.
2. Styret har avholdt 3 styremøter i
perioden. I tillegg har det vært jevnlig
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/styreleder. På klubbens
nettsider har styreleder skrevet en
ukentlig blogg, først og fremst om
aktiviteten på klubbkveldene.
3. Klubben hadde ved utgangen av 2017 106
medlemmer, mot 101 i 2016. Rekord de
senere år er 134 i 2009.
4. Virksomheten i 2017 har forløpt etter
tradisjonelle linjer. Aktiviteten på
klubbkveldene har vært preget av det
vanlige tilbudet, og med stabilt om ikke alt
for tallrikt fremmøte. Miljøet på
klubbkveldene oppleves som godt.
Lyn/Hurtig har dog vært preget av gradvis
sviktende oppslutning, og det vil bli
forsøkt visse grep for å bøte på dette.
Av høydepunkter ellers vil vi nevne

besøket av vårt nye klubbmedlem GM
Rustam Kasimdzhanov (FIDEverdensmester 2004-05) i november 2017,
med simultan mot 18 spillere, og også de
populære faglige innleggene av våre
elitespillere GM Frode Urkedal, GM
Torbjørn R Hansen, IM Frode Elsness og
FM Lucas Ranaldi i løpet av sesongen. Av
andre vellykkede grep nevnes handikaplyn, som har vært populært.
5. Klubbmesterskapet i 2017 hadde 31
deltagere, mot 24 i 2015 og 27 i 2014.
Våren 2018 er tallet 27. GM Frode Urkedal
ble klubbmester 2017 med 9/9, og ble
dermed vinner av Haakon Opsahls pokal
for året. Klasse B ble vunnet av Geir
Nesheim, og klasse C av Glenn-Robert
Monsen. I høstturneringen deltok det 22
spillere, mot 35 i 2016. Alle spilte i en
gruppe, og vinner ble Per G Svendsen med
5,5p/7, foran 4 spillere på 5p, der Harald
Furnes og så Noam Vitenberg hadde best
kvalitet. Per Gisle ble også klubbmester i
Lyn med 6/7 foran Tor A Hauge med 5p.
Raymond Boger ble Kvartermester med
5/6 foran Trond Jacobsen med 4p, og
Aleksander Lindbøl Hurtigsjakkmester
(betenkningstid 19 min + 11 sek
tillegg/Bronstein) med 5/6, foran Svein
Dale med 4,5p.
Lyn og hurtigsjakkcupen 2016 sammenlagt ble vunnet av Trond Jacobsen, med
Tor A Hauge og Geir Nesheim som
nærmeste utfordrere.
6. 1911s førstelag ble nr 2 i Codanserien
2016/17 på samme poeng (16 av 18
mulige) som vinner Vålerenga. OSS ble nr
3. I Eliteserien 2017/18 ble førstelaget nr 3
med 12p/18. Vinner ble Vålerenga med
18p og nr 2 Nordstrand med 12p og ett
individuelt poeng mer enn SK 1911
I seriesjakken 2016/17 deltok 1911 med 6
lag, mot 7 i sesongen før, og 55 spillere
deltok på lagene (noe få dubletter) – det

samme som året før. Meget bra, og godt
jobbet av laglederne Torbjørn R Hansen,
Johannes Kvisla og Johs Kjeken.
Østlandsserielagene gjorde jevnt over god
innsats, dog uten noe opprykk, og med et
kjedelig nedrykk til 2. divisjon for 2. laget særlig pga. mobiliseringsproblemer de
første helgene av sesongen. Dette retter vi
opp neste sesong!
Lars Hansens pokal for beste poengscore i
kamp mot andre klubber i 2016 ble vunnet
av Frode Elsness, i tett kamp med
Torbjørn R Hansen.
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 Stavanger deltok 33
1911’ere, mot 34 i Tromsø året før. Noam
A Vitenberg ble Norgesmester for
Lilleputter, og Frode Elsness og Lucas
Ranaldi tok en sølvmedalje hver i hhv.
Eliteklassen og Junior. Ray tok også en 2.
plass i Kl 2.
Under NM for klubblag i oktober 2017 gikk
1911s førstelag helt til topps for annet år
på rad og for 3. gang noensinne, på
samme poengsum som OSS. Vårt
Norgesmesterlag besto av Frode Urkedal, ,
Frode Elsness, Torbjørn R Hansen, Eivind
Risting og Lucas Ranaldi. Alle spilte også
på vinnerlaget i 2016! Et herlig
enkeltresultat var selvsagt 4-0 over
Vålerenga i nest siste runde, der de tre
siste åre Eliteseriemestere stilte med
Romanov, Tari, Christiansen og Stuvik
Holm. Den skal vi huske lenge!
1911 deltok ikke i Europacupen for
klubblag 2017, til tross for at vi var
kvalifisert, pga. sviktende interesse fra
aktuelle spillere. Vi er også kvalifisert i
2018, og håper å stille lag da.

Mange andre resultater kunne godt vært
nevnt. Vi anbefaler generelt alle å følge
med på 1911s hjemmeside, der det meste
refereres.
8. 1911 var medarrangør under NM for
Skolelag i april 2017, og også under
nyskapningen Grefsenkollen Sjakkfestival i
januar 2018. Takk til alle frivillige under
disse arrangementene. Takk også til de
frivillige fra SK 1911 under den uoffisielle
VM matchen i Fisher Random i februar i
Bærum.
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 Sandnes i september
2017, og dermed gjentok bedriften fra
2016.
10. Johannes Kvisla ble i april gjenvalgt som
leder av Ungdommens Sjakkforbund, og
sitter dermed også i styret i Norges
Sjakkforbund. I USF-styret sitter også bl.a.
Joachim B Nilsen.
1911s styreleder/turneringsleder 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 var
styreleder i Oslo Sjakkrets Ungdom i 2017
– han gikk av på årsmøtet i 2018 etter
mange års innsats.
11. Regnskapet i 1911 for 2017 er gjort opp
med et overskudd på kroner 31.262. Dette
er 28.000 mer enn budsjettert.
Det er flere faktorer som bidrar til
overskuddet. Størst betydning har det hatt
at klubben har fått dekket husleien for
høsten 2017 av SK 1911U (mens SK 1911
så vil dekke husleie våren 2018).
Men også flere medlemmer enn

budsjettert og lavere kostnader enn
budsjettert har bidratt. Både inntektene
fra Grasrotandelen og inntektene fra å
arrangere NM for skolelag var forventet,
men ble litt høyere enn budsjettert.
Klubben har lave tap, og har ryddet opp i
tidligere års avsetninger til tap.
Klubben har en lav kontingent som skal
dekke litt 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 om 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.
Eneste fordring av betydning ved
årsskiftet er interne turneringer.
Prinsippet her er at det faktureres årlig på
etterskudd sammen med
medlemskontingent for påfølgende 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 2018 er det budsjettert med et år
omtrent i balanse; dette kan dog bli noe
bedre avhengig av bidraget fra
Grefsenkollen-festivalen, som ikke er
endelig enda.

12. 19.6.17 ble det arrangert
sommeravslutning, og 11.12.17
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, 11.3.18
For styret i 1911
Geir Nesheim (leder)

INNSTILLING TIL NYTT STYRE 1911
Leder: Geir Nesheim
Nestleder: Jørgen Tverraabak (Ny)
Kasserer: Harald Furnes
Materialforvalter: Finn Møller
Nettredaktør: Helge Fjellestad
Eliteansvarlig: Torbjørn Ringdal Hansen
Turneringssjef:
Styremedlem: Christian K. Poppe (Ny)

Revisor: Anders Sørjordet
Vararevisor: Johannes Kvisla

Oslo, 4. mars -2018

Valgkomiteen:
Anders Iversen
Sven Erik Rognes

