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1911U 

Årsmøte 2021 

Google Meet, tirsdag 23.3.21 kl 18 

 

Dagsorden ihht lovenes § 4 

1. Valg av møteleder og referent. 

2. Årsmelding. 

3. Årsregnskap. 

4. Fastsettelse av kontingent. 

5. Planer for året. 

6. Innkomne forslag.  

7. Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og ett 

varamedlem. Styret velges for ett år om gangen. Valg av revisor. 
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Schakklubben av 1911s Ungdom 

1911U 
ÅRSBERETNING 

FOR ÅRET 2020 

 

1 Styre og Organisasjon 

Årsmøtet i 2020 ble avholdt onsdag 18. mars 

på Korsvoll skole. Følgende styre ble valgt: 

• Leder: Johs. R. Kjeken 

• Nestleder: Geir Nesheim 

• Økonomiansvarlig: Per Olsen 

• Materialforvalter: Finn Møller  

• Sekretær: Aleksander Lindbøl 

• Varamedlem: Gaute Bergan 

 

Gry Dahl ble valgt som revisor.  

 

15.7.20 overtok nestleder Geir Nesheim som 

styreleder, i forbindelse med at leder Johs 

Kjeken flyttet tilbake til hjemstedet Skjåk i 

Gudbrandsdalen. Johs fortsatte som vanlig 

styremedlem. Per Olsen har i denne siste 

delen av perioden fungert som både kasserer 

og nestleder. 

 

Ved utgangen av 2020 hadde 1911U 236 

medlemmer, mot 326 ved utgangen av 2019. 

Tilbakegangen skyldes i første rekke Covid19-

pandemien, som har lagt en betydelig demper 

på all aktivitet siden 12.3.20.  

 

Det har blitt avholdt 2 styremøter i perioden. 

Leder og nestleder/kasserer har i tillegg 

fungert som arbeidsutvalg, med jevnlig 

aktivitet og oppfølging av 1911Us saker.  

 

Miljøet i styret er godt, men vi har dessverre 

ikke lykkes med å rekruttere kvinner til styret i 

denne perioden.  

 

Klubben har egen hjemmesiden på 
internett (http://ungdom.sk1911.no/), og det 

har det siste halvåret vært noe mer aktivitet 

på denne.  

 

Per Olsen har vært styreleder i OSU (Oslo 

Sjakkrets Ungdom), mens Johs Kjeken har 

vært kasserer, og Aleksander Lindbøl og 

Gaute Bergan hhv 1. og 2. varamedlem i 

samme. 

 

Geir Nesheim har vært generalsekretær i 

NSF og USF frem til 31.1.21.  

 

2 Sjakklig aktivitet 

 Klubben har dessverre ikke lykkes i å 

opprettholde sitt høye aktivitetsnivå gjennom 

perioden – dette pga Covid19-pandemien. 

 

Spillekveldene hver mandag fra kl. 17.00-

18.30 i Ullevål Hageby Seniorsenter, 

Damplassen 19, har vært rimelig godt besøkt 

når det har vært mulig å holde åpent.   

 

Hoveddelen av vår aktivitet er tilbud om 

opplæring og spilling til alle elever på 

Korsvoll skole, Kjelsås skole, Kringsjå skole 

og Ullevål skole. Tilbudet følger skoleåret 

og gis på dagtid, men etter Covid19 har 

mesteparten av aktiviteten måttet bli flyttet 

til ettermiddag/kveld pga smittevern. Dette 

har ført til lavere fremmøte.  

 

Johs, Finn, Per og Geir ledet aktivitetene i 

vårhalvåret, mens Geir og Per har stått for 

det meste etter sommeren 2020. Jens Hjorth 

Kjølberg vært innleid som instruktør høsten 

2020. Aleksander Lindbøl og Gaute Bergan 

har også hatt instruktøroppdrag.  

 

Pga Covd19 har altså det aller meste av 

sjakk-aktivitet ligget nede siden 12. mars. 

Mange faste turneringer og mesterskap har 

blitt avlyst. Vi gjengir her noen få resultater 

fra det som tross alt har skjedd, og håper 

aktiviteten kan ta seg opp igjen i løpet av 

2021:  
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• Noam Vitenberg ble nr 15 i gr A i NM i 

Hurtigsjakk i Drammen i januar 2020, 

der Eivind Risting ble nr 27 i gr A i Lyn-

NM.  

• Under Nordisk for Ungdom 2020 i 

Danmark ble Eivind O Risting nr 2 i 

U20, og Noam Vitenberg nr 3 i U17. 

• Under NM for Ungdomslag i Drammen i 

februar ble 1911U nr 10 i Barnelag-

klassen og nr 9 i juniorklassen.  

• Under NM for Kvinner og jenter helgen 

28.2-1.3.20 ble Elma Selvik 

Norgesmester i Lilleputt, Emilie 

Lazareva nr 5 i Kadett/junior, og Ilana og 

Emilie Vitenberg nr 8 og 9 i miniputt. 

• Eliteserien 2019/20 ble vunnet av SK 

1911, med 1911U-spillerne Eivind 

Risting, Noam Vitenberg og Aleksander 

Lindbøl på laget, og med tidligere 

1911Uer stormester Frode Urkedal som 

1.bordspiller og kaptein!  

• EM for Ungdom i hurtigsjakk digitalt ble 

arrangert i august, og Noam Vitenberg 

ble nr 16 i U16, mens Emilie Lazareva 

ble nr 67 i G16.  

• VM for Ungdom i hurtigsjakk digitalt ble 

arrangert i desember 2020, og Noam 

Vitenberg ble nr 20 i U16.  

• Nordisk for jenter ble arrangert digitalt i 

desember 2020, og Elma Selvik ble nr 5 i 

U13.  

 

NSF og USF har en ny satsning Flere mot 

Sjakktoppen, der Eivind Risting, Noam 

Vitenberg, Max Dahl, Emilie Lazareva og 

Elma Selvik fra 1911U har deltatt i ulike 

grupper.  

 

Våren 2021 arrangerer for øvrig Flere mot 

Sjakktoppen en regionturnering på den nye 

Spillsjakkplattformen, og der deltar gledelig 

nok 1911U med 4 lag og 17 spillere.  

 

Emilie Lazareva deltar i USF-akademiet kull 

2 2020-22, der Geir Nesheim var 

prosjektleder frem til 31.1.21.  

 

Faste begivenheter som juleavslutning og 

klubbmesterskap ble avlyst i 2020. Det er 

bare å håpe at aktiviteten tar seg opp igjen 

utover i 2021.  

 

3 Økonomi 

Klubbens økonomi er god, og egenkapitalen 

per 31.12.20 er på 752 tkr. Regnskapsåret 

2020 ble preget av lavere aktivitet pga 

Covid19, og dermed med lavere 

aktivitetskostnader. Inntektene på 357 tkr var 

82 tkr lavere enn i 2019, særlig pga lavere 

inntekter fra arrangementer, mens 

kostnadene på 192 tkr var 197 tkr lavere enn 

året før pga lavere kostnader til aktivitet. 

Driftsresultatet i 2020 ble dermed på + 164 

tkr, mot + 49 tkr året før.  

 

4 Blikk tilbake og fremover 

2020 ble et vanskelig år for 1911U, siden 

Covid19-pandemien medførte at de fleste 

aktiviteter ikke lot seg gjennomføre etter 

nedstengingen 12. mars 2020. Klubben har 

hatt det aktivitetsnivå som situasjonen har 

tillatt, men både tilbud og medlemsutvikling 

lider.  

 

Året er også en milepel i klubbes historie ved 

at mangeårige leder Johs Kjeken sommeren 

2020 flyttet hjem til Skjåk, og nå er mye 

mindre engasjert enn tidligere.  

 

De nye kreftene som nå holder i utviklingen 

har dermed store sko å fylle, og må bare 

prøve å gjøre det beste for at 1911U også i 

årene som kommer kan gi et godt tilbud til 

sine medlemmer. 

 

Vi satser på å komme tilbake med samme 

gode aktivitet som tidligere så snart 

situasjonen tillater det, og vil også se etter 

muligheter for å utvikle 1911Us tilbud 

ytterligere, til glede for alle som er involvert 

i klubben 

 

Oslo, 23. mars 2021 

For styret i  

Schakklubben av 1911s Ungdom    

 

 
Geir Nesheim 

leder 
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1911U 

Årsmøte 2021 

Tirsdag 23.3.21 

 

Valgkomiteens innstilling 

Styre:   
Styreleder Geir Nesheim Gjenvalg 
Nestleder og Kasserer Per Olsen Gjenvalg 
Materialforvalter Finn Møller Gjenvalg 
Styremedlem Johs Kjeken Gjenvalg 
Styremedlem Gaute Bergan Tid. Varamedlem 
Styremedlem Vegard Sørebø Ny 
Styremedlem Bernt Christian Karset Hellerud Ny 
Styremedlem Andreas Kimsås Ny 
   
Revisor: Gry Dahl Gjenvalg 
   
Styrets innstilling til ny 
valgkomite: 

 
Geir Nesheim 

 
Gjenvalg 

 Johs Kjeken Gjenvalg 
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LOVER FOR  

Schakklubben av 1911s Ungdom  

  

§ 1. FORMÅL. 

Klubben skal være et tilbud til sjakkinteresserte barn og ungdommer i Oslo. Klubben skal utvikle 

medlemmenes interesse og forståelse for sjakk og tilby et godt miljø.   

§ 2. TILKNYTNING. 

Klubben er medlem i Ungdommens Sjakkforbund (USF) gjennom Oslo Sjakkrets Ungdom 

(OSU). Klubben har kontakt og utveksling med andre lokallag både innen kretsen og utenfor.   

§ 3. MEDLEMSKAP. 

Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte. Medlemskap er gyldig bare mot betalt kontingent. 

Alle medlemmer meldes inn fortløpende i Ungdommens Sjakkforbund gjennom kretsen.  

Styret kan nekte medlemskap eller utelukke personer som en anser til skade for miljøet. Vedtak 

om utelukkelse kan appelleres til klubbens årsmøte.  

§ 4. ÅRSMØTET. 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

Styret innkaller til årsmøtet senest 14 dager på forhånd. 

Årsmøtet behandler: 

 1.  Valg av møteleder og referent. 

 2.  Årsmelding. 

 3.  Årsregnskap. 

 4.  Fastsettelse av kontingent. 

 5.  Planer for året. 

 6.  Innkomne forslag.  

 7.  Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og 

ett varamedlem. Styret velges for ett år om gangen. Valg av revisor.  

På årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 12 år en stemme hver. Vedtak gjøres med alminnelig 

flertall, bortsett fra lovendringer som må ha 2/3 flertall og vedtak om oppløsning som må ha 3/4 

flertall. Blir klubben oppløst skal klubbens midler tilfalle "SK av 1911".  

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. 

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene, dog minst fem 

medlemmer, krever det. Et ekstaordinært årsmøte innkalles med minimum 14 dagers varsel, og 

kan behandle bare de saker som står oppført i innkallingen. 
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§ 6. STYRET. 

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret kan oppnevne utvalg/personer med 

spesielle ansvarsområder overfor styret. Lederen innkaller til styremøter og har spesielt ansvar for 

informasjon til medlemmene. Kassereren fører regnskapet, samt har ansvar for innkreving av 

kontingent og innmelding til USF gjennom kretsen.  

Vedtatt på årsmøtet i 1993, endringer vedtatt på årsmøtet i 2000 og i 2014. 
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