
Lillehammer Schakselskap 
 

Årsmelding for 2020 
 

Skifte av formann 

Pga. flytting går Christian Holmboe av som klubbens leder, og med virkning fra 1. okt. 2020 

tar Magne Lind over denne funksjonen. 

 

Skifte av bank - driftstilskudd 

Klubbens hovebankforbindelse er nå Sparebank 1, mens brukskontoen opprettholdes for en 

periode i DNB. 

Etter søknad fikk klubben den 15. okt. kr 24 447,- fra Lotteri og stiftelsestilsynet pga. 

manglende inntekter under nedstengingen.  

 

Medlemmer og møteaktivitet 

Klubben hadde i 2020 i alt 21 medlemmer. 

Den 28.01 ble årsmøtet holdt.  14 medlemmer møtte.  Det er avholdt 8 ordinære styremøter.  

Referat fra disse møtene er lagt ut på klubbens hjemmeside.  

 

Lokaler 

- Det er montert dørpumpe på ytterdøren 

- Gulvet i gangen blitt malt med 2 strøk 

- Gulvet i innerste spillerommet har fått malingsstrøkstrøk nr. 3  

- Gammelt belegg på doen er fjernet, og gulvet der har får 4 strøk maling 

- Det er satt inn dør mellom første spillerom og kjøkkenet. 

 

Klubbens arrangementer 

Kurs for begynnere og litt viderekommende ble arrangert fire onsdager på rad, fra 15. jan.  

Det var i alt 15 deltakere, fordelt på 4 som startet på "scrach" og 11 som kunne litt fra før. 

Kursholdere var Ole Morten Skogheim og Jarle Kraabøl.  Kursene ble holdt både på 

formiddagene og på kveldene. 

 

I samarbeid med byens bibliotek arrangerte Norges Sjakkforbund kurs for nybegynnere.  Jan 

Magne Stubrud var kursholder. 10 deltakere. 

Tilsvarende kurs ble startet i Ringebu.  Også der var Jan Magne Stubrud kursleder. I Ringebu 

deltok i alt 15 unge og 5 voksne. 

 

Året 2020 startet godt med god deltakelse på våre egne turneringer.  Vi så optimistisk på 

aktivitetene framover og planla bl.a. å tilby barnesjakk kl. 17.00 på torsdager samt NGP på 

mandag 30. mars.  Koronapandemien stopper for all planlagt aktivitet og12. mars ble Norge 

stengt ned.  Alle våre planlagte arrangementer ble lagt på is for flere måneder framover. 

 

Først den 1. sept. Startet vi opp igjen med turnering i hurtigsjakk og deretter i langsjakk. 

Frammøte var jevnt, men markert lavere enn i januar og februar.  Dessverre økte 

koronasmitten kraftig, og styret besluttet den 5. nov. å stenge ned klubben for resten av 2020. 

 

Deltakelse i eksterne arrangementer 

11. - 12. jan.:  NM i lyn- og hurtigsjakk i Drammen.  Magne Lind, Christian Holmboe Ruud,  

  Lars Erik Brobakken og Reidar Wangen deltok fra klubben. 

2. aug.: Jan Magne Stubrud i NM i hurtigsjakk online på Lichess. 


