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Styremøte 1 – 2020 Innlandet SKU. 
Referat: 

Dato: 21.03.2020 

Sted: Skype 

Tid: 09:00 – 10:00 

Tilstede: Bjarne Gjørvad (Gjøvik SKU), Espen Frøyshov (Hamar SSU), Guro Nordby (Hamar SSU), Bernt 

Kristian Øye (Gjøvik SKU), Sivert Ørsleie (Hamar SSU),  

Forfall: Vidar Hagen (Greveløkka BSK), Sverre Johnsen (Kongsvinger SKU) 

Referent: Bernt Kristian Øye 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

2. Økonomi 
Status og info Innlandet SKU 

Vi har fått avslag på vår søknad på 100 000,- kr fra Fylkesmannen pga de har begrensete økonomiske 

rammer. Det positive  er at vi vil vi få mindre utgifter pga avlysninger av treningssamlinger, og 

turneringer pga Korona situasjonen. Men det er muligheter for å søke på nytt i 2. runde i mai 2020. 

Vedtak: Vi søker på nytt med mindre beløp pålydende 50. 000,- kr samtidig som vi ser på andre 

muligheter for støtte gjennom Sparebankstiftelsene. Det er viktig at vi får frem formålet om at sjakk 

er et kulturtilbud som er spesielt rettet mot barn, hvor vi arrangerer turneringer, treningssamlinger 

og kretsmesterskap for både for skole og lokale lag.  

Valg av kasserer. Espen vil høre med en utenfor styre som trolig vil stille og utføre jobben som 

kasserer i praksis mens Guro vil stå som offisiell kasserer for styret. 

 

 

3. KM for skolelag i sjakk 
USF har følgende aldersinndeling i skolelags NM: 

• Barneskole 

• Ungdomsskole 

• Videregående skole 

KM for skolelag kjører følgende aldersinndeling: 

• 1.-4. klasse 

• 5.-7. klasse 

• ungdomsskole 

• Videregående skole 
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Vedtak: Vi følger de nasjonale reglene for NSKU  og lager derfor ingen ny inndeling av klasser. 

 

4. Sjakk5ern og sjakk9ern 
Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund står bak denne, samt skolesjakken. Begge er 

gratis. 

Distriktmesterskap i februrar. DM på skoledag 

Fylkesmesterskap i mars. FM en helgedag. 

Vinner av FM får reisestøtte til landsfinalen. 

Hvordan forholder vi oss til dette? Samarbeid? Gjensidig nytte 

Vedtak: Vi stiller oss positive til Sjakk5ern og sjakk9ern og vil gjerne samarbeide med skolene for å få 

gjennomført tilbudet der det er mulig. 

 

5. Terminliste 2020 – Korona påvirkning 
• 25.april Kongsvinger BGP blir trolig avlyst og flyttet til høsten 

• Gjøvik BGP  

• Elverum BGP 

• KM Individuelt Gjøvik 

• 5.des Ridabu BGP Hamar SSU 

Vedtak: Datoer vil bli avklart på neste styremøte. 

 

6. Treningssamlinger 
Status. KM i skolelag er utsatt, samt treningssamling. 

Vedtak: Datoer for gjennomføring vil bli tatt opp på neste styremøte. 

 

7. Eventuelt 
Høre med Norges Sjakkforbund om de kan bistå til å få til et online tilbud for få gjennomført 

turneringer, og kanskje et undervisningstilbud på nett nå som vi ikke får gjennomført vanlige 

turneringer eller treninger i klubb. 

 

Neste møte blir på Skype: den 20.4. kl 2000 og Espen sender ut innkalling på epost. 

 

 

Ref. Bernt Øye 


