
Årsmelding for Lillehammer Schakselskap 2021. 

 

Valg av nytt styre: Jarle Kraabøl overtok som leder for ett år etter at Magne Lind 

overtok som leder da Christian Holmboe flyttet sommeren 2020. Til nestleder 

ble valgt Pål Martin Grønlien, kasserer Ole Morten Skogheim, sekretær Bjarne 

Skarstad. Lars Erik Brobakken og Torgeir Gillebo gikk av som 

styremedlemmer. Revisor er Arild Larsen. Styret er valgkomite. 

Medlemmer og møteaktivitet: Klubben har hatt 26 medlemmer – fem flere enn 

året før. Det er avviklet 5 styremøter. Referatene er lagt ut på hjemmesiden og i 

en perm i klubblokalene. Årsmøtet ble avviklet 4. mars. Ett av styremøtene ble 

avviklet digitalt i zoom. 

Økonomi: Arbeid er satt i gang for å øke avkastningen på kapitalen vår. Aksjer 

eller fond kan vurderes selv om risikoen øker. Ole Morten Skogheim og Jan 

Magne Stubrud lager innstilling for styret i januar -22. Det tas eventuelt opp for 

årsmøtet senere. Vi fikk forhandla fram halv husleie i fire måneder. 

Arrangementer og tiltak: Oppdaterte adresser og personalia ble foretatt i mars – 

april. Kontakt med bedrifter og frivillighetssentralen ble opprettet for å gi tilbud 

om digitale turneringer. Det ble ingen interesse for tiltaket. Fritidskortet gjaldt 

deltakere mellom 6 og 18 år. Fritidskortet organisertes gjennom Lillehammer 

kommune og ytet et tilskudd oppad til 1000,- kr per deltaker for å aktivisere barn 

og ungdom. 6 personer deltok. Klubben sendte inn en kort video til 17. mai for å 

vise litt av vår aktivitet. Videoframsyninga administrertes av kommunen. Torsdag 

7. april startet et såkalt TS-kurs - turneringsservicekurs - der deltakerne skulle 

lære å gjennomføre turneringer. Magne Lind hold kurset for deltakerne Ole 

Morten Skogheim, Jan Magne Stubrud, Pål Martin Grønlien og Jarle Kraabøl. 

Jarle Kraabøl ordnet med visittkort som inneholdt vitale opplysninger om 

kontaktmuligheter med klubben. Lørdag 4. september ble det tilbydd besøk i våre 

lokaler – såkalt kafesjakk - og med reklamebukk i storgata. For å skape variasjon 

og læring av åpningsspill har klubben forsøkt med obligatoriske åpninger i Caro-

Kann og italiensk åpning. Aktiviteter utenfor klubbens lokaler har vært minimale 

pga. koronasituasjonen, men Erik Kalstad har deltatt i lynsjakk digitalt i NM. Spill 

i lokalene våre åpnet igjen 25. mai med antallsbegrensning (10 stk.) og digital 

påmelding. Siste spilledag før sommerpausen var 22. juni, men vi åpnet for 

normalt spill 3. august. Juleavslutninga ble 14. desember. Spilling har vært 

begrenset til tirsdager i år. Sjakk-kurs er avholdt både for barn og voksne 

klubbmedlemmer. Ole Morten Skogheim, Pål Martin Grønlien og Jan Magne 

Stubrud har tatt utdanning til sjakkinstruktør og holdt kurs gjennom året. 


