
Fra: geir.nesheim@gmail.com <geir.nesheim@gmail.com>  
Sendt: torsdag 2. desember 2021 16:12 
Emne: INVITASJON TIL JENTESAMLING Schakklubben av 1911s Ungdom lørdag 11.12 kl 12.30-14.30 
på Damplassen1 
 
Hei alle dere jentemedlemmer i Schakklubben av 1911s Ungdom i alderen 7-9 år, 
 
1911U har mange jentemedlemmer (akkurat nå er dere 44 jenter i alderen 7-9 år!). Dere går på 
forskjellige skoler i Nordre Aker bydel: Korsvoll, Kringsjå, Kjelsås, Ullevål og Tåsen.  
 
Vi vil gjerne gi akkurat dere et spesielt sjakk-tilbud: 
 

o Vi arrangerer jentesamling for 1911Us jenter i våre klubblokaler på 
Damplassen (Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen 20) lørdag 11. 
desember kl 12.30 – 14.30. 

 

På samlingen treffer dere sjakkvenninnene fra egen skole, men også jentene på sjakkursene 
på de andre skolene i bydelen vår! 
 
Dere kan gjerne ta med en eller to venninner (eller søstre) som ikke er medlem i 1911U, men 
som kanskje er nysgjerrige på hvordan man holder på med sjakk og sånt.  
 
Alt er selvsagt gratis for alle, og vi har klar en overraskelse til alle som kommer – noe kult å ta med 
hjem! 
 

Påmelding til geir.nesheim@gmail.com – innen torsdag 9.12 kl 23.59       
 
I påmeldingen skriver dere for eksempel: 

o Jeg kommer på jentesamlingen lørdag 11/12. Hilsen Anne Annesen, klasse 3 A på Nordre Aker 
skole, (sett inn det som passer)  

o Jeg tar med (0/1/2) venninner! 
 
eller  

o Jeg kan dessverre ikke komme på jentesamlingen lørdag 11/12. Hilsen Eva Evasen, klasse 3 A 
på Søndre Aker skole, (sett inn det som passer)  

 
Dere vil møte følgende jenter som vil være ledere for samlingen: 
 

o Emilie Lazareva (16), flink spiller som er med i Norges Sjakkforbunds program Flere mot 
Sjakktoppen, og som har spilt i EM for Ungdom og sånt 

o Elma Selvik (14), norgesmester i sjakk for jenter, med i Norges Sjakkforbunds program Flere 
mot Sjakktoppen, og som har spilt i EM for Ungdom og sånt 

o Kanskje kommer også Inga Hem (17), flink spiller, 1911U-medlem i mange år, og aktuell for å 
bli med i trenerteamet for jentene i 1911U 

o Alle tre har gått på 1911Us Kurs for Unge Sjakkinstruktører, som ble gjennomført for 
første gang i høst, med 9 deltakere! 

 
Jeg, Geir Nesheim, vil selv også være til stede.  
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Programmet lørdag 11/12 kl 12:30 er: 
 
12:30 Vi blir kjent med hverandre 

12:45 Vi spiller ulike «minigames» (det er enkle morsomme korte sjakkspill, som regel men 
ikke alltid med bare noen av sjakkbrikkene). Vi har også sjakk-stafett! 

13:30 Alle får pizza. Man kan spille mer med de man vil, se på Magnus Carlsen spille VM-
parti på storskjerm, eller bare kose seg med pizza og henge med hverandre 
 
14:15 Vi forteller om det nye sjakktilbudet til 1911U-jenter som vi vil starte opp til våren 
(se under*) 
 
14:30 Slutt på samlingen 

 
*Planen er å ha noen samlinger a la denne 11/12-21 på Damplassen mandager kl 17-18:30 kanskje 
seks ganger i perioden slutten av januar frem til påske 2022 
*Hvis det blir vellykket kjører vi noe tilsvarende til høsten og videre i årene som kommer også 
 
Hvis dere eller foreldrene deres lurer på noe så er det bare å ta kontakt – på email eller telefon! 
 
Vi gleder oss og håper å se mange av dere på samlingen lørdag om en drøy uke! 
 
Hilsen Geir Nesheim 
Styreleder 1911U 
48 222 572 
 


