
SCHAKKLUBBEN AV 1911 
Styremøte 12. mai 2009 

Referat 
 
Tid og sted: Kl 19.00 hos Finn i Langmyrveien 26.  
 
Til stede: Johs R Kjeken (leder), Harald Furnes (nestleder), Finn Møller (materialforvalter), 
Torstein Bae (turneringssjef), Helge Fjellestad (nettredaktør), Øyvind Asbjørnsen (styremedlem). 
 
Forfall: Magnar Nikolaisen (kasserer). 
 
1. Referat fra forrige styremøte. 
Referat fra styremøte 20. januar 2009 ble godkjent. Vedr jubileumsbok bemerket Øyvind at det 
virker vanskelig å få støtte fra Fritt Ord. Øyvind ser på muligheter for støtte fra andre steder, blant 
annet kommune/bydel og Kulturrådet. 
 
2. Diverse. 
- Pr dags dato har klubben 113 medlemmer, hvorav fem er bimedlemmer. Det er grunn til å tro at vi 
nok et år øker medlemstallet; pr 31.12.08 var det 121 medlemmer hvorav fem bimedlemmer.  
- Økonomien er solid. 
- Det kjøpes ikke inn trebrett og -brikker til bruk på Damplassen. Slike brett og brikker er penere 
enn de som brukes nå, men også tyngre og mer plasskrevende. 
- Hjemmesidene fungerer godt. 
 
3. Våren 2009. 
- Klubbmesterskapet har vært avviklet på en god måte, med 30 deltakere. Odd Martin Guttulsrud 
(15) ble klubbmester. 
- Torstein kontakter Roaul vedr sommeravslutning 15. juni. Hvis ikke det kan være hos ham, blir 
det på Damplassen. 
 
4. Høsten 2009. 
Det blir i all hovedsak samme opplegg som høsten 2008. Torstein lager utkast til program, som 
sendes til styret. Det settes opp ”voksenkveld” torsdag 12. november. Her kan voksne medlemmer 
(18 år og eldre) ta et måltid i felleskap (på egen regning) og etterpå lynsjakk og en øl, hvis det er 
interesse for slikt. Øyvind følger opp i forhold til sted. 
 
5. Arrangementer 
- Stena Line Hurtigsjakk avvikles 14.-15. mai med ca 60 spillere. Harald og Johs ordner det 
praktiske.   
- Klubben takker ja til å arrangerer BN Bank Blitz 31. oktober. Sted blir antakelig Oslo S. Styret 
bestemmer opplegg (grupper/runder etc) på e-post. 
 
6. Landsturneringen 2011 
- Johs orienterte om besøk på Norges Idrettshøgskole. Lokalene er gode, men ganske dyre. Øyvind 
tar kontakt med Njårdhallen for å sjekke pris der, Torstein kontakter riksanlegget for tennis på 
Hasle. 
- Tar sikte på møte i NM-komiteen ca medio september. NM-komiteen består av 1911-styret, 
dessuten blir disse spurt om å være med: Bjørn Wold, Herleif Berntsen, Siri Lin Brekke, Terje 
Borg, Silje Bjerke, Roaul Abrahamsson, Ida Lahlum, Per Olsen. 
- Klubben skaffer seg domenet sjakknm.no.  
 



7. Henvendelse fra Sjakkhuset vedr medlemsskap 
Grunnet kontingent på 700 kr for voksne kan det bli litt for høy terskel for å bli med på turnering 
første gang. Med startkontingent i turneringen i tillegg kan det fort bli over tusenlappen for én eller 
to dager sjakkturnering. Styret besluttet at voksne som aldri har vært medlemmer i NSF tidligere, 
betaler 450 kr i kontingent første år. Fra og med andre år betales vanlig sats. Ordningen gjelder for 
2009. 
 
8. Eventuelt 
Silje Bjerke hadde søkt om kr 200 til dekning av egenandel på landslagssamling for kvinner. Dette 
ble innvilget, kasserer utbetaler til Silje. 
  
Oslo, 13. mai 2009 
 
Torstein Bae /s 
referent 
 
 
 
  
 


