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SK 1911 – 

GENERALFORSAMLING 2020 

Mandag 9. mars 2020 kl 18:45, 

Damplassen 

 

Agenda 

1. Årsberetning. 

2. Regnskap med revisorberetning. 

3. Valg av 7 styremedlemmer. 

4. Valg av revisor med varamann. 

5. Til styret innkomne forslag. 

6. Eventuelt. 

 

Under finnes årsberetningen, 

valgkomiteens instilling samt 

et forslag og et punkt til 

diskusjon.  

 

Regnskap og 

revisjonsberetning legges frem 

på generalforsamlingen.  

 

Vel møtt!  
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Schakklubben av 1911 

 

Årsberetning for 2019 

1. Generalforsamling 2019 ble avholdt 11. 

mars på Damplassen. Følgende nytt styre 

ble valgt: Leder: Geir Nesheim (gjenvalg), 

Nestleder: Jørgen Tveraabak (gjenvalg), 

Kasserer: Harald Furnes (gjenvalg), 

Turneringssjef: ingen valgt, men Erik 

Løveid tiltrådte rollen tidlig i perioden 

2019/20, Nettredaktør: ingen valgt, men 

Glen Robert Monsen fungerte i rollen i en 

periode etterpå, siden Helge Fjellestad 

hadde frasagt seg gjenvalg. 

Materialforvalter: Finn Møller (gjenvalg), 

Førstelaget: Frode Urkedal (ny – Torbjørn 

Ringdal Hansen hadde frasagt seg 

gjenvalg), Styremedlem: Christian Poppe 

(gjenvalg). Revisor: Torstein Bae (ny) og 

Vararevisor Xue Jia Qi (ny). Valgkomite: 

Anders Iversen og Sven Erik Rognes 

(gjenvalg). Regnskapet for 2017 ble 

godkjent med et driftsresultat på kr 

25.728. Det ble også godkjent et budsjett 

for 2019 med et overskudd på kr 900. Det 

var ingen forslag til behandling. 

 

2. Styret har avholdt 4 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 

styreleder og ny turneringssjef. På 

klubbens nettsider har styreleder skrevet 

en ukentlig blogg, først og fremst om 

aktiviteten på klubbkveldene. 

 

3. 17. juni ble det avholdt medlemsmøte om 

den s.k. Kindred-saken, der NSF på 

Kongressen i juli skulle ta stilling til om 

NSF skulle inngå en avtale med spill-

selskapet Kindred. 23 medlemmer var til 

stede på medlemsmøtet, og etter en 

diskusjon stemte 16 for at Kongressen 

skulle si nei til Kindredavtalen og 7 ja. 

Styret hadde i et styremøte tidligere på 

ettermiddagen besluttet at delegatene 

skulle utpekes etter forholdstall. Dermed 

ble det 4 delegater som ville stemme nei 

og 1 ja. På Kongressen i juli ble det ellers 

et klart nei til avtalen.  

 

4. Klubben hadde ved utgangen av 2019 97 

medlemmer, mot 103 i 2018. 9 

medlemmer meldte seg ut i juni/juli ifbm 

Kindredsaken – 8 meldte overgang til den 

nye klubben Offerspill og 1 medlem 

meldte overgang til Stjernen. 

Medlemsrekord de senere år er ellers 134 

i 2009.  

 

5. Virksomheten i 2019 har forløpt etter 

tradisjonelle linjer. Aktiviteten på 

klubbkveldene har vært preget av det 

vanlige tilbudet, med nokså stabilt men 

nok også gradvis fallende fremmøte. 

Miljøet på klubbkveldene oppleves som 

godt.  

 

6. Klubbmesterskapet i 2019 hadde 23 

deltagere, mot 27 i 2018 og 31 i 2017.  GM 

Frode Urkedal ble klubbmester med 9/9 

for 2. år på rad, 3 poeng foran Per G 

Svendsen og Elham Abdrlauf, OSS, og 

Frode ble dermed vinner av Haakon 

Opsahls pokal, og av Sølvhesten som han 

vant til odel og eie etter å ha viunnet den 

5 ganger. Klasse B ble vunnet av Trond 

Evanger. I høstturneringen deltok det 23 

spillere, det samme som i 2018. Alle spilte 

i en gruppe, og vinner ble Per Gisle 

Svendsen med 6p/7, foran Gaute Bergan 

og Henrik Bechstrøm, Stjernen. Per G 

Svendsen ble klubbmester i Lynsjakk med 

12p/14 og i Hurtigsjakk med 5p/6, Erik 

Løveid ble Kvartermester med 5/6 og 

Lyn/hurtigsjakkcupen 2019 sammenlagt 

ble vunnet av Sven Erik Rognes, med 

Mikael Næss og Erik Løveid som nærmeste 

utfordrere.  
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7. 1911s førstelag ble nr 3 i Eliteserien 

2018/19, samme plassering som i 

2017/18. Vålerenga vant og Nordstrand 

ble nr 2, også dette som året før. 

 

I Østlandsserien 2018/19 deltok 1911 med 

7 lag, mot 6 i sesongen før. 3. laget rykket 

gledelig opp fra 2. div avd A, mens 2. laget 

ble nr 2 i 2. div avd B. Sterk innsats av 

begge lag. Videre ble 4. laget nr 3 i 3. div 

avd B, 5. laget nr 4 i 4. div avd A, 6. laget 

nr 5 i 4. div avd E og 7. laget nr 3 i avd F. I 

alt deltok 51 spillere i seriesjakken 

sesongen 2018/19 – imponerende og 

gledelig.  

 

Lars Hansens pokal for beste poengscore i 

kamp mot andre klubber i 2019 ble vunnet 

av Frode Urkedal. 

 

8. I turneringer utenfor klubben, har det 

vært mange gode og enda flere hederlige 

resultater. Deltagelsen har ligget på et 

godt nivå. I Landsturneringen i Larvik 

deltok 21 1911’ere, hvorav 4 i eliteklassen. 

GM Frode Urkedal gjorde det best av disse 

med en fin 5. plass for 2. år på rad. Lucas 

Ranaldi ble nr 14, Noam A Vitenberg nr 19 

og Eivind O Risting nr 26.  

 

Under NM for klubblag i mai/juni i 

Drammen vant SK 1911 for 3. gang på 4 år, 

og for 4. gang totalt siden vi vant første 

gang mesterskapet ble spilt i 1936. 

 

Vi deltok derimot ikke i EM for klubblag i 

2019, selv om vi var kvalifisert, primært 

grunnet manglende interesse kombinert 

med krevende økonomi ved deltagelse. 

 

Vi tar med at Noam A Vitenberg ble 

Norgesmester i klasse B (15-16 år) under 

NM for Ungdom 2019 i Skien i november. 

Han ble dessuten Nordisk mester på Island 

i februar 2019 etter å ha vunnet klasse C i 

2018. Eivind O Risting tok bronse i klasse A 

(17-19 år) under NM for Ungdom 2019. 

 

Vi tar også med at 1911U ble 

norgesmester i klassen for juniorlag under 

NM for Ungdomslag i Drammen.   

 

Mange andre resultater kunne godt vært 

nevnt. Vi anbefaler generelt alle å følge 

med på 1911s hjemmeside, der det meste 

refereres.  

 

Når det gjelder våre yngste spillere for 

øvrig viser vi generelt til årsberetningen 

for vår selvstendige ungdomsavdeling 

1911U.  

 

9. Helgen 13-15. desember 2019 arrangerte 

1911 en Båtturnering til København, med 

11 spillende deltakere. Lars Erik Hagen, SK 

1911 vant hurtigsjakkturneringen over to 

kvelder. Christian Poppe, Harald Furnes og 

Geir Nesheim sto for det hele. Alle var 

fornøyd med arrangementet og opplegget 

etterpå, men det ble en ganske dyr affære 

(se regnskapet), siden oppslutningen ble 

såpass lav.  

 

10. 1911s styreleder Geir Nesheim er også 

generalsekretær i NSF og USF, og kasserer 

i Nordisk Sjakkforbund. Johs Kjeken er 

styremedlem i Oslo Sjakkrets Ungdom. 

Der er også Per Olsen kasserer.  

 

11. Regnskapet for 2019 viser et driftsresultat 

på 5.943 kr, mot budsjettert 900 kr, og 

25.728 kr i 2018. 1911U har etter avtale 

dekket husleien på Damplassen, noe som 

bidrar positivt med 18 tkr, mens 

båtturneringen ga et stort underskudd på 

- 47 tkr. De fleste andre større og mindre 

forhold slo positivt ut ifht budsjett, slik at 

resultatet altså ble et overskudd.  

 

12. 17.6.18 ble det arrangert 

sommeravslutning, og 9.12.18 

juleavslutning, begge arrangementer med 

godt fremmøte, tradisjonell bevertning, og 

god stemning! 
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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, 15.3.20 

 

For styret i 1911 

Geir Nesheim (leder) 
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Vedtekter for Schakklubben av 1911 

§ 1. 

Schakklubben av 1911, Oslo, har som 

formål å utbre interessen for sjakkspillet 

§ 2. 

Enhver som ønsker å bli medlem må sende 

skriftlig søknad vedlagt anbefaling av 

minst et klubbmedlem. Styrets beslutning 

om opptagelse må være enstemmig. 

Ved melding om opptagelse vedlegges ett 

eksemplar av klubbens vedtekter. 

§ 3. 

Medlemskontingenten fastsettes av 

generalforsamlingen som også kan 

fastsette eller bemyndige styret til å 

fastsette differensiering i kontingenten for 

spesielle medlemsgrupper, f.eks. 

utenbysboende, medlemmer under 20 år, 

studenter, eldre medlemmer. 

§ 4. 

Utmelding må skje skriftlig til styret. 

Kontingenten må betales fullt ut for det 

halvår i hvilket utmelding skjer. 

§ 5. 

Styret kan stryke medlem som ikke 

oppfyller sin økonomiske forpliktelse til 

klubben. 

Styret kan ekskludere et medlem som viser 

en oppførsel som kan skade klubbens 

anseelse eller formål. Eksklusjonen kan 

appelleres til generalforsamlingen hvis 

avgjørelse er endelig. 

§ 6. 

Medlemsmøter holdes i sesongen minst en 

gang i uken. 

Sjakk er det eneste spill som er tillatt på 

klubbens møter. 

§ 7. 

Generalforsamlingen er klubbens høyeste 

myndighet og er beslutningsdyktig når 

minst halvparten av medlemmene er til 

stede. 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år 

innen februar måneds utgang og innkalles 

med 14 dagers varsel i brev. 

På generalforsamlingen skal behandles: 

1. Årsberetning. 

2. Regnskap med revisorberetning. 

3. Valg av 7 styremedlemmer. 

4. Valg av revisor med varamann. 

5. Til styret innkomne forslag. 

6. Eventuelt. 

Valgene gjelder for 1 år. 

Alle valg skjer ved skriftlig 

stemmegivning. Alle avgjørelser treffes 

ved alminnelig stemmeflertall. unntatt 

avgjørelser vedrørende endringer i 

vedtektene. 

Æresmedlemmer nyter alle rettigheter og 

har ingen forpliktelser. 

§ 8. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes 

når styret finner det nødvendig eller når 

minst 10 medlemmer forlanger det. På 

denne behandles de saker som står oppført 

på dagsordenen. Innkalling skjer på samme 

måte som til ordinær generalforsamling. 

§ 9. 

Styret består av minst sju medlemmer og 

skal dekke funksjonene leder, nestleder, 

kasserer, turneringssjef, nettredaktør og 

materialforvalter. 

Styret handler på klubbens vegne i 

overensstemmelse med vedtektene og 

trufne bestemmelser. under ansvar overfor 

generalforsamlingen. 

Styret holder møter så ofte som lederen 

finner det nødvendig eller når to 

styremedlemmer forlanger det. Lederen 

innkaller til møtene. 
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Styret er beslutningsdyktig når minst 

halvparten av medlemmene er til stede. 

Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 

Det føres protokoll. 

§ 10. 

Styret sørger for at det blir holdt 

turneringer som er tilgjengelige for alle 

klubbens medlemmer. Ikke-medlemmer 

må tegne medlemskap for å delta. 

Bimedlemskap er i denne sammenhengen 

tilstrekkelig. Unntak fra kravet om 

medlemskap må godkjennes av styreleder 

og turneringssjef i fellesskap. 

§ 11. 

Etter forslag av styret kan 

generalforsamlingen beslutte å utdele 

klubbens merke i gull til medlem som på 

en eller annen måte har gjort seg særlig 

fortjent til det. 

Det samme gjelder utnevnelse av 

æresmedlem. 

Avstemningen skal være skriftlig. 

§ 12. 

Klubben kan ikke oppløses hvis 7 

medlemmer er imot det. 

Er bestemmelse om oppløsning fattet, 

bestemmer generalforsamlingen hva som 

skal gjøres med klubbens eiendeler. 

§ 13. 

Endringer i disse vedtekter med unntagelse 

av bestemmelsene i § 12 om oppløsning. 

kan bare foretas på en generalforsamling 

med 2/3 flertall. 

Forslag til endringer må være kommet til 

styret senest 8 dager før 

generalforsamlingen holdes. 

Vedtatt på generalforsamling 1. februar 1967. 

Revidert på generalforsamlinger 19. februar 2001, 

1. mars 2004, 14. mars 2016 og 13. mars 2017 (det 

vedtatte forslag 1 på generalforsamlingen 2017 er 

ikke innarbeidet i teksten ennå). 
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Turneringsregler 

for Schakklubben av 1911 

 §1 

I klubben spilles etter F.I.D.E.`s regler for 

sjakkspillet. 

 § 2 

Klubben arrangerer minst 2 ratede 

turneringer årlig for medlemmene, en 

vårturnerning og en høstturnering. Ved 

siden av disse turneringer kan styret 

arrangere de turneringer som det ønsker.  

 I vårturneringen spilles det om 

klubbmesterskapet. Klubbmesterskapet går 

vanligvis over 7 runder og spilles etter 

Bergers system. Høstturneringen spilles 

vanligvis i én gruppe etter Monrads 

system. Vinner av en lavere gruppe kan 

spille i høyere gruppe i neste turnering.  

 Gruppene settes som hovedregel opp etter 

rating. Turneringslederen kan fravike dette 

hvis en spillers antatte spillestyrke ligger 

langt fra ratingtallet.  

 I ratede turneringer begynner hver runde 

presis kl. 1911 hvis ikke annet er bestemt 

eller avtalt mellom partene. Kommer en 

spiller en time for sent, har han tapt partiet.  

 Styret informerer samtlige medlemmer 

skriftlig om turneringer, med angivelse av 

antall runder og dato for rundene, 

påmeldingsmåte, startavgift, 

betenkningstid, frammøte til første runde, 

premiering, turneringsleder og annet som 

antas å være viktig for medlemmene å ha 

kjennskap til. Alle endringer i opplegget 

for turnerninger som er satt i gang, skal 

meddeles samtlige deltagere i turneringen 

skriftlig.   

Startavgiften betales normalt før 

turneringen starter.   

Vanligvis premieres en tredel av 

deltagerne. 

 § 3 

Styret oppnevner en turneringssjef for ett 

år. Turneringssjefen leder klubbens 

turneringer eller oppnevner en 

turneringsleder/dommer for den enkelte 

turnering, evt. for én turneringskveld, evt. 

for en klasse/gruppe. Det er ønskelig at 

ingen er turneringsleder for den klassen 

eller gruppen han selv deltar i. 

Turneringssjefen, som bør være godkjent 

dommer, minst kretsdommeraspirant, 

sørger for rapportering av resultatet av 

ratede turneringer til Norges Sjakkforbund. 

 § 4 

Er en spiller forhindret fra å spille den 

faste turneringsdag, skal han senest dagen 

før melde forfall til turneringslederen og 

medspilleren. Spillerne avtaler seg imellom 

når og hvordan partiet skal avvikles og 

melder dette til turnerningslederen. Blir de 

ikke enige, forelegges saken for 

turneringslederen som med bindende 

virkning for partene henlegger partiet til en 

av klubbens spillekvelder. Den spiller som 

da ikke møter frem uten gyldig forfall, 

taper partiet.  

 I ratede turneringer legges det inn minst to 

spillefri kvelder til utsatte partier og 

eventuelle hengepartier. Før siste runde 

skal alle utsatte partier og hengepartier 

være ferdigspilt. 

 § 5 

Turneringsreglene kan endres av 

generalforsamlingen med alminnelig 

flertall.  
 
Vedtatt av generalforsamlingen 24. januar 1968,  
endret på generalforsamling 9. februar 1998 
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 Forslag 1, fra Erik Løveid: 

Forslaget mitt til endring i 

Turneringsreglement vil lyde som 

følger: 

 
«Klubben arrangerer minst to ratede 

langsjakkturneringer årlig for 

medlemmene sine, en på våren og en på 

høsten. I tillegg skal også 

klubbmesterskapene i lyn-og hurtigsjakk 

rates. Ved siden av disse turneringene kan 

styret arrangere de turneringene de 

ønsker, og rate de turneringene de ønsker, 

så lenge dette blir gitt beskjed om i rimelig 

tid på forhånd. 

 

I vårturneringen spilles det om 

klubbmesterskapet. Klubbmesterskapet går 

vanligvis over 7 runder og spilles etter 

Berger system.  

Høstturneringen spilles vanligvis i én 

gruppe etter Monrads system, men kan 

også spilles etter Berger system hvis 

ønsket. Vinner av en lavere gruppe kan 

spille i høyere gruppe i neste turnering.» 

 

Innspill 1, fra Erik Løveid, til lovenes § 10: 

«Når det kommer til vedtektene er det kun 

§10 jeg har et spørsmål til: 

 

§ 10. 
Styret sørger for at det blir holdt 
turneringer som er tilgjengelige for alle 
klubbens medlemmer. Ikke-
medlemmer må tegne medlemskap for 
å delta. Bimedlemskap er i denne 
sammenhengen tilstrekkelig. Unntak 
fra kravet om medlemskap må 
godkjennes av styreleder og 
turneringssjef i fellesskap. 
 

 

Jeg tror at hvis vi ønsker å få med flere 

medlemmer i klubben, så burde vi åpne 

opp for at ikke-medlemmer kan være med 

på noen av våre arrangementer.» 

Hva med NGP-turneringene vi tenkte å ha 

på mandager? Jeg er helt med på å legge 

inn litt arbeid for å få til noe sånt.  

Eller kanskje åpne opp for ikke-

medlemmer i langsjakken, så lenge de 

betaler en rimelig startkontingent. 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE 

2020-21 

Leder: Geir Nesheim 

Nestleder: Jørgen Tveraabak  

Kasserer: Harald Furnes 

Turneringssjef: Erik Løveid 

Materialforvalter: Finn Møller 

Eliteansvarlig: Frode Urkedal 

Styremedlem: Alf Vederhus (ny)  

 

Revisor: Torstein Bae 

Vararevisor: Xue Jia Qi 

 

Oslo, 3. mars 2020 

 

Valgkomiteen:  

Anders Iversen 

Sven Erik Rognes 

 

 

Styrets forslag til valgkomite vil bli lagt frem 

på årsmøtet. Anders Iversen har meddelt at 

han ikke tar gjenvalg. Dette til orientering.  

 

 

 


