
Kjære sjakkvenner!

Vi har gleden av å ønske alle medlemmer i velkommen til

1911s juleavslutning 2022
Kombinert med markering 1911s 111 års jubileum

som avholdes mandag den 12. desember kl. 18:45

i vårt spillelokale, Damplassen 19-20.

MENU
Juletallerken m. ribbe, pølse, medisterkaker, etc.

fra Royal Catering

Dessert m. vaniljesaus

Kaffe m/ kransekake

Startavgift: Voksne kr. 300, ungdom (f 1995-2002) kr. 200, junior (f 2003 og senere) kr.

150.
50 kr rabatt (= kr 250/kr150/kr100) ved betaling senest torsdag 812 til kto 1607.50.62277 (oppgi navn +

julebord 2022)

Av det storslagne programmet (almost same procedure as every year) kan vi nevne:
Kåseri om SK 1911 av Øystein Brekke, forfatter av 1911s 100 års jubileumsbok), Liten statusrapport om

111-åringen fra klubbleder Geir Nesheim, andre taler, god mat, avsynging av 1911-sangene, utdeling av Lars
Hanssens vandrepokal til ”årets lagspiller 2019”, utdeling av Haakon Opsahls vandrepokal (Nabben-pokalen) til
årets klubbmester 2022, forøvrig vil det bli premieutdeling for klubbmesterskapet, høstturneringen, og årets øvrige
turneringer, program for våren 2023 vil bli presentert, etc. etc. etc.

Kvelden avsluttes naturligvis, i pakt med tradisjonene,
med en lynturnering som teller i neste års lyn- og hurtigsjakkcup 2023!

En tør henstille til de av klubbens medlemmer som ønsker å delta om velvilligst,

snarest å melde seg til lederen, hr. Nesheim, e-post: geir.nesheim@gmail.com senenest

innen den 11. desember kl. 23:59.
NB: Lokalet kan ta 30 deltakere. Vi følger prinsippet om førstemann påmeldt får plassen.

Ved overtegning vil vi sette opp venteliste og offentliggjøre denne på SK 1911s hjemmeside
Vi ser spesielt frem til å se de av våre medlemmer som ikke har frekventert klubben så altfor titt i det siste. Vi har i
løpet av året også fått nye medlemmer som ønskes spesielt velkommen! Ingen krav til antrekk, men still gjerne i
pent, f.eks. jakke m/sjakkslips. Samhold og kameratskap er klubbens tradisjon. Meld deg på og bidra til en verdig

avslutning på klubbens 108. virkeår!!
Vi følger selvsagt alle de smittevernpålegg som vil gjelde på den aktuelle dagen.

For Schakklubben av 1911 - Styret v/lederen
PS. Glem ikke at det er nødvendig med påmelding på forhånd av hensyn til bestilling av mat. Påmeldingen er

økonomisk forpliktende. Betal gjerne på forhånd til konto 1607.50.62277 og merk betalingen eget navn +

julebord 2022. Det er tillatt, for ikke å si anbefalt, å medbringe egen drikke, fritt etter eget ønske.
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