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Referat fra Styremøte 2 – 2020 Innlandet SKU. 
 

Dato: 20.04.2020 

Sted: Skype 

Tid: 20:00 – 21:00 

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

Kristian Øye (Gjøvik SKU), Sivert Ørsleie (Hamar SSU), Sverre Johnsen (Kongsvinger SKU) 

Ikke tilstede: Vidar Hagen (Greveløkka BSK),  

Referent: Bernt Kristian Øye 

 

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

 

2. Økonomi 
Status og info Innlandet SKU  

Guro stiller som kasserer. Innspill om å søke om ekstra midler fordi vi mister inntekter når vi ikke får 

arrangert turneringer pga koronasituasjon. Det gis ikke støtte til drift så dette er ikke aktuelt. 

 

3. BGP turnering på nett 
Hvordan forholder vi oss til dette? Hva er vår anbefaling til klubbene? 

• Er det godkjent av USF?  

• Er man klar på at det kan komme mange sjakkspillere fra hele landet?  

• Hva med premiering?  

• Hvordan skal premiene distribueres? Sende pokaler i posten er nesten like dyrt som 

pokalene!  

• Juks? Er det en offisiell turnering er potensialet for juks ganske stor når det er ingen kontroll 

om foreldre sitter og hjelper poden sin.  

• Pris?  

 

Det vil være vanskelig å få til BGP på nett. Kongsvinger får det til å fungere for enkelte barn 

over 10 år, men ikke lett å få til for yngre spillere. Hamar har ikke hatt et tilbud for de yngste. 

Chess kid kan være et tilbud for de minste og gir mer lek.  

Det er viktig å ivareta klubbfølelsen.  Man kan ha undervisning i mindre grupper.  En kan også 

arrangere samlinger for mindre grupper for å få vist hvordan man spiller på nett. 

BGP på nett blir uaktuelt og det er ikke tillatt å arrangere fysiske turneringer frem til 15.6. 
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Men vi ser på løsninger på å arrangere turneringer for Innlandet på nett, og at det blir så likt 

som BGP som mulig. Kanskje at man kan arrangere en turnering som går over flere uker og 

med premiering i etterkant eller sammenlagtpremiering. 

Gjøvik tester ut ulike løsninger for nett turneringer. Det er også mulig å ta kontakt med 

ungdommenes sjakkforbund for å få bistand til å utvikle løsning for å arrangere turneringer 

på nett. Sivert hører med Geir Brobakken om hva som kan fungere. 

Vedtak: Vi følger de anbefalinger som gjelder vedr smittevern fra FHI frem til 15.6.20 

 

4. Terminliste 2020 – korona påvirkning 
25.april Kongsvinger BGP vil bli avlyst og det vil heller ikke bli gjennomført på nett. 

Det er ikke satt datoer for kommende turneringer 

• Gjøvik BGP   

• Elverum BGP 

• KM Individuelt Gjøvik 

• 5.des Ridabu BGP Hamar SSU 

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

 

6. Eventuelt 
 

Neste styremøte: Mandag 22.6.2020 kl 20 på Skype og Espen sender ut innkalling. 

 

Ref. Bernt Kristian Øye 

      

 

 

 

 


