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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ startede med at byde velkommen og gjorde opmærksom på, at Peter Olsen repræsenterer 1. Ho-

vedkreds i stedet for Sigfred Haubro. 

 

PJ foreslog, at RBC skulle være mødeleder for dagens HB-møde. 

 

PJ oplyste, at punktet omkring godkendelse af referatet fra Delegeretmødet 2016 ikke er på dagsor-

denen, idet der ikke er kommet indsigelser mod referatet. 

 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 25. marts 2016 
 

BS ønskede, at fristen på 4 uger skal overholdes og bemærkede samtidig, at der ikke er foretaget 

rettelser i forhold til de fremkomne indsigelser. 

 

AO oplyste, at der burde været sket rettelser, men at han ved en fejl åbenbart har fået sendt en for-

kert version til offentliggørelse. Fejlen vil blive rettet. 

 

Referatet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Mailafstemninger siden sidste møde 
 

Der har været en mailafstemning omkring ændring af gruppefordelingen i Divisionsturneringen, 

hvor Nørrebro og K41 gerne ville bytte plads i 2. divisions gruppe 2.  

 

Dette blev enstemmigt godkendt. 

 

Der har desuden været en mailafstemning omkring frigivelse af midler til ansættelse af Jakob Aab-

ling-Thomsen i forbindelse med hvervekampagnen.  

 

Dette blev også enstemmigt godkendt. 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ ønskede BS tillykke med IM-titlen og fortalte at FIDE’s liste var blevet opdateret dagen før. 

 

PJ takkede desuden BS for de mange år, hvor han har været seniorchef.  

 

Det er nu helt på plads, at DM i 2017 afholdes i Rebild. Der er lavet en hotelaftale, som er nogen-

lunde lige så god, som den vi havde i år i Svendborg. 
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Skørping Skakklub er begyndt at lave aftaler med de specialister, som er nødvendige for turnerin-

gen. Der er allerede lavet aftaler med hoveddommer og livemaster. 

 

Vi skal have lavet en elitepolitik i Dansk Skak Union. På næste HB-møde vil FU fremlægge et op-

læg til etiske og økonomiske betingelser for deltagelse i landsholdssammenhæng. 

 

Vi har modtaget et beløb fra Tore Rilton på 6.000 kr. Pengene vil blive bugt som legater til delta-

gelse i Rilton Cup i Stockholm. Ansøgninger vil blive indfordret via skak.dk.  

 

Arbejdet med medlemshvervningen skrider fremad. Der er pt kommet 5 tilmeldinger, fordelt med 4 

i Allerød og 1 i Aalborg. Facebook kampagnen kører videre og nu skal der også følges op med tra-

ditionel annoncering. Jakob Aabling-Thomsen følger forløbet nøje og meddeler, at der er fine re-

sponstal set i forhold til omfanget af annonceringen. 

 

Vi skal have opdateret afsnittet i Skakhåndbogen omkring ELO-rating og FIDE’s titelreglement. 

Der har været forslag om, at vi fremover blot skal henvise til FIDE’s hjemmeside på dette punkt. 

 

PO mente, at det er en fremragende ide blot at referere til FIDE’s hjemmeside. 

 

PR oplyste, at han selv udelukkende bruger den engelsksprogede version i sit arbejde. 

 

MF spurgte om det ikke formelt er HB, der skal ansætte seniorchefen. PJ svarede, at tidligere har 

det været FU, der varetog den opgave. 

 

MF var desuden ikke vild med den måde, som den skriftlige beretning er udformet på til dette mø-

de. MF ville gerne have haft beretningerne fra de forskellige trænere som enkeltstående bilag. 

 

HMP manglede resultaterne fra pokalturneringen, men var ellers enig med MF. 

 

PJ bemærkede, at der er tale om en arvet fremgangsmåde, men at han tager bemærkningerne til ef-

terretning. 

 

PO mente ikke, at resultatdelen er særlig vigtig og var i øvrigt enig med MF. 

 

PR var også grundlæggende enig med PO og MF. 

 

PO mente, at man kunne starte beretningen med en kort oversigt over indholdet. 

 

PJ mente, at man efterhånden måske godt kunne undvære den resultatmæssige del af beretningen 

når man ser på den hurtige nyhedsopdatering vi har i dag. 

 

MF mente, at man godt kunne undvære det meste af den resultatmæssige del af beretningen, idet de 

fleste i dette forum følger godt med. 

 

Med hensyn til Tænketankens møder med klubberne, kunne CA oplyse, at de som arrangør var ble-

vet involveret og at dagsordenen er blevet godkendt, men der er endnu ikke udsendt noget til klub-

formændene. 
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CA oplyste, at mødet i Randers er i Fritidscenteret d. 14. september kl. 19 i mødelokale 8. 

 

CA oplyste, at arbejdet med møderækken for klubberne har ligget stille fordi Jakob Aabling-

Thomsen har været på ferie. RBC bemærkede, at det ikke er Jakobs opgave at planlægge møderæk-

ken. 

 

KP ønskede en tilkendegivelse af, at Grand-Prix serien i Sydjysk Hovedkreds fortsat kan fungere 

som U-GP turneringer med dispensation. KP så nogle reglementsmæssige problemer i den forbin-

delse. 

 

PW fortalte, at han er opmærksom på, at der er nogle problemer med gruppeopdelingen fordi, der er 

nogle, der anvender styrkeopdeling i stedet for aldersopdeling. 

 

PW ser gerne, at man anvender Dansk Skak Unions turneringssystem, hvilket vil gøre fordelingen 

af point meget nemmere.  

 

PW fornemmer, at Aarhus hellere vil undvære U-GP fremfor at ændre deres system. 

 

BS oplyste, at de i Nordjylland har et samarbejde med skoleskakken og at man der fordeler points 

efter styrkeliste. 

 

KP bemærkede, at Aarhus er så stor af omfang, at de er en vigtig spiller i dette system. PW var enig 

i denne opfattelse. 

 

NSL bemærkede, at han har svært ved at danne sig et overblik over hvorledes U-GP har kørt i den 

forgangne sæson. Der har tilsyneladende været store problemer med at tillempe de eksisterende 

turneringer for de kan indgå i U-GP. 

 

NSL mener, at vi skal følge reglementet – ellers bliver det noget rod. 

 

PR kunne følge NSL’s synspunkter, men frygtede, at det kunne blive systemets død. Det er vigtige-

re at få mange med.  

 

PO ville gerne korrigere, idet de fleste turneringer i 1. hovedkreds har fulgt reglementet. Hvis man 

gerne vil have mange spillere med, så er systemet fra Aarhus nok det bedste – eller også skal vi me-

re i den retning. Med aldersinddelingen bliver det hurtigt uinteressant for mange af de øvede skak-

spillere. 

 

PW mente, at når systemet skal bruges medlemsfremmende, er det vigtigt, at de nye spillere får en 

rigtig god oplevelse. 

 

CA mente, at vi også skal se på det historiske, hvor det var meningen at skabe vores eget GP sy-

stem, men det giver ikke så god mening i Aarhus-området, hvor der allerede er et meget velfunge-

rende system i skoleskakken. 

 

PJ anførte, at systemet er en rekrutteringsmetode, hvor vi tilbyder nye spillere, at man kan komme 

til at spille ratede turneringer og registrere spillerne i turneringsystemet. Målgruppen er alle de spil-
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lere, der på nuværende tidspunkt ikke er medlem af Dansk Skak Union og vi skal derfor stadig for-

søge at registrere spillere i systemet på trods af problemerne med at konvertere point. 

 

Michael Nielsen har fået til opgave at lave et system, der kan håndtere U-GP. 

 

MF mente, at det vigtigste må være at der er et udbud af turneringer, men var ikke sikker på at der 

nødvendigvis skal være et finalestævne. 

 

PO mente, at der måske skulle være 2 finalestævner med et 1 på hver side af Storebælt, idet han 

ikke mente at der vil komme ret mange fra 1. hovedkreds til et 1-dagsstævne i Jylland og modsat. 

 

PJ oplyste, at det i øjeblikket overvejes på at lave et 2-dagesstævne med nogle undervisningstilbud 

om aftenen. 

 

HMP mente, at det vigtigste er at vi får nogle stævner, hvor spillerne får nogle jævnbyrdige kampe. 

 

NSL mente, at vi er ved at sætte os mellem 2 stole, men at det er en svær proces. 

 

TP anførte, at det er vigtigt, at det bliver mere klart hvad U-GP drejer sig om. 

 

BS mente, at det kunne være hovedkredsene, der skal indstille, hvem der er kvalificerede fra hoved-

kredsene. 

 

PO mente, at det er vigtigt, at der er nogle regler, der skal overholdes. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

5. Forslag om ansættelse af pigelandstræner 
 

PJ fortalte kort om forslaget, herunder at han havde fået en henvendelse fra Marie Frank og Peter 

Grove, der havde henvist til den høje andel af piger ved skoleskakarrangementer og at vi burde gøre 

noget mere for pigerne. PJ foreslog, at betegnelsen skulle være pigetræner i stedet for pigelandstræ-

ner som det fremgår af det udsendte materiale. 

 

MF mente, at det som udgangspunkt er en god ide, men var lidt usikker på hvad arbejdsopgaverne 

skulle være. MF spurgte i øvrigt om honorering og ansættelsesform. 

 

PR mente, at det er en god ide, men havde i øvrigt de samme overvejelser som MF. 

 

PW oplyste, at Kvindeudvalget ikke har været inde over ideen. Det er første omgang en breddeakti-

vitet og først senere eventuelt en opgave for vores landstrænere. I første omgang skal arbejdsområ-

det været rekruttering og aktivitet for det niveau, der er uden for landstrænernes fokus. 

 

TP oplyste, at honoraret skal være 5.000 kr. årligt og 10.000 kr. til aktiviteter, gerne med start i 

2016 med en forholdsmæssig andel af beløbene. 
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PJ foreslog, at stillingsbetegnelsen skulle være pigetræner og arbejdsopgaven skal være styrkelse af 

spillestyrken hos piger. 

 

CA mente, at det er vigtigt, at Peter Grove er enig i dette. 

 

Der blev herefter fremlagt et forslag til en ny formulering. Denne formulering fremgår af bilaget til 

dette punkt. 

 

Den nye formulering blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

6. Regnskab og budget 2017 
 

a. Regnskab 

 
Vi har som nævnt under beretningen modtaget 6.000 kr. fra Tore Rilton. 

 

Vi har nu modtaget arven på 321.215 kr. fra Hartvig Nielsen og hustru. 

 

De øvrige regnskabsposter følger det forventede. 

 

 

b. Budget 2017 

 
RBC gennemgik det udsendte forslag til budget i hovedtræk. 

 

Der har været en medlemstilbagegang i 3. kvartal 2016. 

 

Posterne i budgettet afspejler hvad udgifterne tidligere har været. 

 

Internationale turneringer står til 70.000 kr. 

 

Hold-EM i åben række er sat op til 140.000 kr. 

 

Ungdoms elite er op til 150.000 kr. 

 

Pokalturneringen er sat op til 30.000 kr. 

 

Rating afgifterne til FIDE er splittet op i rating afgifter med 190.000 kr. og 10.000 kr. til titelafgif-

ter. 

 

Befordringsudgifterne til FU er sat op til 25.000 kr. 

 

Øvrige administrationsudgifter er tilpasset med 84.500 kr. 

 

Der er afsat 100.000 kr. til medlemshvervekampagnen. 
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Der er afsat 15.000 kr. til pigetræner. 

 

Det giver et samlet budgetunderskud på 166.850 kr. 

 

CA ønskede en uddybning af baggrunden for de enkelte stigninger. 

 

PJ bemærkede, at han allerede under beretningen har varslet, at der vil blive fremlagt et oplæg til 

økonomiske betingelser i landsholdsammenhæng til næste HB-møde Det er vigtigt, at det samlede 

HB står bag vilkårene ved deltagelse på vore landshold. 

 

Forhøjelsen på 50.000 kr. til ungdomseliten skal bruges til at skaffe de bedste ungdomsspillere af 

sted til nogle turneringer i udlandet med en udenlandsk stormester som træner. Initiativet til denne 

forhøjelse kommer fra PJ. 

 

PO bemærkede, at vi allerede i forvejen bruger mange penge på de bedste ungdomsspillere og men-

te ikke, at argumentet med den østeuropæiske stormester holder. 

 

BS mente, at HB skal vide noget mere om hvad pengene bruges til. BS ønskede at HB skal bruge 

mere tid på budgettet, samt at vi skal kigge på besparelser. 

 

MF kunne godt støtte, at indkvarteringen til EM skal ske på dobbeltværelser og kunne også godt 

støtte forslaget med de yderligere midler til ungdomseliten. 

 

PJ oplyste, at Mads Boe meget gerne vil komme til næste HB-møde i november og fortælle om 

ungdomsskakken. PJ bemærkede desuden, at man ved at bevilge de yderligere midler til ungdoms-

skakken muliggør en fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau. 

 

PR synes godt, at vi blot kan tilbyde dobbeltværelser og evt. blot sende et ungdomshold til EM om 

nødvendigt. Han synes også godt om forslaget om at øge budgettet for Mads Boe. 

 

HMP mente ikke, at forskellen mellem udgifterne til kvinderne og mændene blot kan forklares med 

honorarer. Han synes i øvrigt også godt om forslaget om flere penge til ungdomsskakken. 

 

PJ bemærkede, at forholdene omkring Hold-EM 2015 i Island tidligere er blevet behandlet på HB-

møder og så derfor ikke grundlag for at gentage disse forhold, hvor der i øvrigt er rettet på mange 

punkter. 

 

PO var meget bekymret over at vi tager tallet fra Island og bruger det i budgettet. 

 

BS ville gerne have tingene bedre belyst i regnskabet. 

 

RBC oplyste, at alle tal og poster er sendt ud til HB. 

 

BS bemærkede, at Bjarne Jensen havde bemærket, at der er mere brug for bredde end elite. 

 

PJ mente, at vi er forpligtet til begge dele, men at det i øvrigt er helt op til HB at prioritere. 
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RBC bemærkede, at hvis et HB-medlem ønsker et andet beløb i budgettet, er det ikke FU’s ansvar 

at begrunde dette – de må være op til det enkelte HB-medlem at begrunde sine egne holdninger. 

 

PJ efterlyste interesserede til udarbejdelse af oplægget til den nye elitepolitik. 

 

PR spurgte om der indgår titelholdere i arbejdsgruppen. 

 

PJ oplyste, at der ikke er kontakt til den gruppe, men at der måske kan blive tale uformelle kontak-

ter til enkeltpersoner. 

 

PR ville gerne indgå i arbejdsgruppen. 

 

7. Divisionsturneringen 
a. Status fra divisionsturneringslederen 

 

BS er glad for at det er afstandskilometer, der er det primære i fordelingen og planlægningen af de 

enkelte kampe. 

 

BS var utilfreds med, at skakligakampene skal ligge væk fra de øvrige divisionskampe. 

 

PO oplyste, at retningslinierne for fordelingen af kampe er et arbejdsredskab, der vil blive justeret i 

takt med HB’s beslutninger. 

 

PO ønskede HB’s indstilling til flytning af 2. holds kampe i divisionsturneringen på grund af klub-

bens deltagelse i Europa-Cup. 

 

HB bekræftede, at det kun er ligaholdet, der har krav på at få flyttet en kamp i divisionsturneringen 

på grund af deltagelse i Europa-Cup. 

 

 

b. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2016/2017 

 
Skakligaen: 
 

BS oplyste, at Jetsmark ikke har fået alle deres ønsker opfyldt, som Ivan Madsen ellers har oplyst. 

De vil gerne have flyttet kampen i 6. runde til København fra Græsted. BS mente, at Jetsmark hjæl-

per med at få løst programlægningen ved at ønske at få mange kampe lagt i København og de bør 

derfor belønnes med at kampen mod Nordkalotten skal placeres i København. 

 

PO bemærkede, at imødekommelse af Jetsmarks ønske om at overtage K41’s plads i programmet 

vil medføre store problemer for de øvrige hold. 

 

AO var træt af at høre hold komme med indsigelser mod placeringen af holdkampe og som argu-

ment true med at trække holdet hvis de ikke får medhold. 

 

MF var enig med AO. 
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BS mente ikke, at vi skal tage konfrontationen med Jetsmark. 

 

AO mente ikke, at vi skal bøje os for trusler og mener i øvrigt ikke, at vi kan pålægge andre byrder 

med at skal arrangere holdkampe på udebane. 

 

RBC mente ikke, at vi skulle imødekomme kravet fra Jetsmark. 

 

MF var enig med AO og RBC. 

 

PJ mente, at programmet er OK som det er. 

 

BS ønskede herefter programmet for skakligaen som det foreligger til afstemning. 

 

For uændret program stemte: PJ, RBC, AO, TP, PW, PO, NSL HMP, KP, CA, PR og MF = 16 

stemmer 

 

Imod uændret program stemte: BS = 1 stemme. 

 

Uændret program vedtaget med stemmerne 16-1. 

 

 

1. Division gruppe 1: 
 

PO oplyste, at der stadig mangler at blive fundet en arrangør til sidste runde. 

 

Der er i øvrigt ikke fremkommet bemærkninger til programmet fra klubberne. 

 

Programmet blev godkendt. 

 

 

1. Division gruppe 2: 
 

PR ønskede oplysninger omkring de samlede køre km. 

 

PO oplyste, at både Haderslev og Evans har tekniske udekampe af hensyn til fordelingen af køre 

km.  

 

MF mente, at vi skal godkende programmet som det er og bemærkede, at Haderslev kunne have 

klaget noget tidligere. 

 

TP oplyste, at Evans har meddelt, at hvis de ikke får medhold i protesten, så ønsker de ikke at ar-

rangere den afsluttende runde. 

 

PJ foreslog, at vi godkender programmet som det foreligger. 

 

PO mente, at Ivan Madsen skal kontakte klubberne i Herning og Kolding samt andre relevante 

klubber for at få placeret afslutningen. 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 
10 

 

Programmet blev herefter godkendt som det foreligger, dog med bemærkningen om at vi mangler at 

få placeret sidste runde. 

 

 

2. division gruppe 1: 

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger fra klubberne. 

 

Programmet blev godkendt. 

 

 

2. division gruppe 2: 
 

Det er sket ændringer i forhold til den oprindeligt udsendte turneringstavle. Den korrekte kan ses 

som bilag til dette punkt. 

 

PO oplyste, at der i denne gruppe især er lagt vægt på transportudgifter og ture over Storebælt. 

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger fra klubberne. 

 

Det nye program blev godkendt. 

 

 

2. division gruppe 3: 
 

Der er ikke fremkommet bemærkninger fra klubberne. 

 

Programmet blev godkendt. 

 

 

2. division gruppe 4: 
 

Der er ikke fremkommet bemærkninger fra klubberne. 

 

MF bemærkede, at Jetsmark skal betegnes ”Jetsmark 2” og ”skive” skal betegnes ”Skive 1” og Ski-

ve 2”. 

 

Programmet blev godkendt. 

 

 

c. Reglement for Divisionsturneringen 
 

Ændringerne, der fremgår af det udsendte forslag, blev gennemgået punkt for punkt. 

 

Forslaget i § 5 blev godkendt, medens § 6 c skal slettes. 

 

Ændringen i § 6 e ii blev godkendt. 
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§ 10.2 blev godkendt med en tilføjelse om, at 30 dages reglen først gælder efter fristen for indsen-

delse af styrkeliste. 

 

§ 12.2: Styrkeliste nummer skal fjernes. 

 

§ 12 h: ”et hold” ændres til ”holdet”. 

 

§ 12 i: Den foreslåede tilføjelse til paragraffen fjernes. 

 

§ 13 b blev godkendt. 

 

På opfordring fra BS oplyste PO, at divisionsturneringslederen skal informere klubberne i Skakliga-

en om støttemulighederne. 

 

 

d. Overgangsregler vedr. Sydjysk Hovedkreds 
 

Det blev præciseret, at sidste gang Sydjysk Hovedkreds har ret til 2 oprykkere fra hovedkredsens 

mesterrække er i foråret 2018. 
 

8. Pokalturneringen 
 

HMP motiverede som pokalturneringsleder kort forslaget. 

 

Ændring 1 blev enstemmigt vedtaget. 

 

Vedrørende ændring 2, havde FU et ændringsforslag, idet FU ønskede at spillerne stadig skal kom-

me fra samme hovedkreds. 

 

PO oplyste, at 1. hovedkreds ikke brød sig om forslaget i det hele taget, idet man frygter, at de stær-

keste spillere vil samle sig på stærkere hold. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ændring 3 blev enstemmigt vedtaget. 

 

9. Forretningsordenen for HB 
 

PJ motiverede kort det fremsatte forslag. 

 

§ 5 – 1. del: 

 

MF mente, at det fremsatte forslag er dækkende for det, der blev aftalt på HB-mødet i påsken. 
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BS mente, at man som hovedregel ikke skal referere det enkelte HB-medlems synspunkter. 

 

KP mente, at vi skal vedtage forslaget som det foreligger. 

 

For stemte: PJ, RBC, AO, TP, PW, PO, NSL, HMP, KP, CA, PR og MF = 16 stemmer. 

Imod stemte: BS = 1 stemme. 

 

Forslaget vedtaget med stemmerne 16-1. 

 

 

§ 5 – 2. del: 

 

Enstemmigt vedtaget, dog flyttes komma efter ”referat” til efter ”besluttet”. 

 

 

§ 7: 

 

Enstemmigt vedtaget. 

 

 

§8:  

 

For stemte: PJ, RBC, AO, TP, PW, PO, NSL, KP, CA, BS, PR, MF = 16 stemmer. 

Undlod: HMP 0 1 stemme. 

 

Vedtaget med stemmerne 16-0.  

 

 

Der er fremkommet et ændringsforslag fra 8. Hovedkreds, som PR kort motiverede. 

 

§ 2:  

 

For stemte: PO og PR = 4 stemmer 

Imod stemte: PJ, RBC, AO, TP, PW, NSL, HMP, CA, BS og MF = 11 stemmer 

Undlod at stemme: KP = 2 stemmer 

 

Forslaget blev forkastet med stemmerne 4-11. 

 

 

§ 3: 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

§ 4: 

 

AO anførte, at hovedkredsenes repræsentanter i HB netop er valgt til at varetage deres lokalområ-

ders interesser og mener derfor ikke, at forslaget er godt. 
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MF var enig med AO. 

 

NSL og BS var også enige med AO og MF. 

 

PO frygtede for kommende diskussioner i HB, der vil dreje sig om hvem der er inhabil eller måske 

inhabil. 

 

HMP og PJ brød sig heller ikke om forslaget. 

 

PR trak herefter forslaget. 

 

10. Reglement for DM 
 

Ændring af betænkningstiden: 

 

For stemte: PJ, RBC, AO, TP, PO, NSL, HMP, KP, CA, BS, PR og MF = 16 stemmer. 

Undlod: PW 

 

Forslaget vedtaget med stemmerne 16-0.  

 

 

30 træks regel: 

 

For stemte: PJ, RBC, AO, TP, PW, PO, HMP, KP, CA, BS, PR og MF = 16 stemmer 

Undlod: NSL = 1 stemme 

 

Forslaget vedtaget med stemmerne 16-0. 

 

11. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. Hovedkreds: 

Xtracon Chess Open 2016, Danmarks største open. I år havde turneringen 398 deltagere, lidt færre 

end sidste år, men stadig det næst højeste antal nogen sinde. Turneringen blev vundet af Matthias 

Bluebaum. Flere danskere gjorde sig flot bemærket, Allan Stig spillede flere flotte partier og var i 

toppen af turneringen hele tiden. CCF var igen i år en flot skak festival hvor der var mange oplevel-

ser og aktiviteter. En af de større oplevelser var besøg af Boris Gelfand der præsenterede sin nye 

bog. Turneringen har fået flot omtale rundt omkring. Der var hjælp fra mange forskellige Hoved-

kredse, uden den hjælp ville det aldrig kunne blive så flot en Skak Festival. 

1 
 

Matthias Bluebaum 2618 55.5 52.75 8 

2 
 

Alexei Shirov 2674 55 53.5 8 

3 
 

Bassem Amin 2654 55 52.75 8 
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4 
 

Jonathan Carlstedt 2457 52 49.5 8 

5 
 

Mihail Marin 2576 50.5 50 8 

6 
 

Jon Ludvig Hammer 2652 50.5 47.25 8 

7 
 

Jean-Marc Degraeve 2579 50 48.75 8 

8 
 

Aleksey Dreev 2664 55.5 49 7½ 

9 
 

Sebastien Mazé 2628 54.5 49.75 7½ 

10 
 

Jan Timman 2559 54.5 49 7½ 

11 
 

Allan Stig Rasmussen 2504 54.5 48.75 7½ 

CCC 2016 havde med 62 deltagere lidt færre deltagere end sidste år. Vinder af CCC 2016 blev Jon-

ny Hector med 7½ foran Mads Andersen på 6½. Martin Haubro lavede IM norm og bliver hermed 

udnævnt til IM.  

KSU's 4 dagsturnering startet op efter sommerferien med 46 deltagere 

JGP serien i KSU afsluttet, i 2015-16 sæsonen blev det til 5 JGP og Det Åbne Junior KM 

JGP serien havde i alt 76 deltagere. 

Der er kommet flere nye klubblade i KSU's arkiv, som Lars Zwisler har leveret til Jacob Pallesen. 

Inden for børne området har København Skole skak afholdt København Open og Skak For Sjov har 

afholdt Sommerskak for børn. 

 

2. hovedkreds: 

Siden sidste HB-møde, har 2. hovedkreds afviklet sit delegeretmøde - en langstrakt affære, hvor det 

altdominerende punkt var holdturneringens reglement. 

UGP-serien med 5 stævner er afsluttet med finale i Køge. I skrivende stund er der planlagt 6 UGP-

stævner for 2016/17. 

Hovedkredsen stod for det traditionelle ungdoms SM med deltagelse af spillere fra de tre østlige 

hovedkredse. Dette stævne fandt sted i Haslev.  

En af vores klubber er desværre lukket. Det er Nordfalster Skakklub, der har eksisteret siden 1979. 

Køge Skakklub satser stort på avencement i divisionsturneringen ved at tiltrække stærke spillere. 

 

 

3. Hovedkreds:  

 

Hen over sommeren har der været stille på Fyn rent skakmæssigt. Dog skal herfra nævnes: 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 
15 

- Kristoffer Dyrgaard har vundet Fynsmesterskabet 2015/2016 

- Niels Erik Nielsen er stoppet som nyhedsredaktør i 3HK efter eget ønske. Niels har haft jobbet 

siden 1989. 

- Dette års Lundeborgturnering har i år haft 72 deltagere, hvilket er det højeste antal deltagere i nye-

re tid. 

- Odensemesterskabet der arrangeres af FREM i første weekend er fuldt booket med 102 deltagere. 

Der er oprettet venteliste. 

- 3HK har i den kommende sæson planlagt 2 ungdomsgrandprixturneringer - med en åben ung-

domstræning for alle interesserede dagen før turneringen 

 

 

6. Hovedkreds: 

I 6. hovedkreds har vi haft ambitioner om en juniorholdturnering. programmet for de unge 

spillere er imidlertid presset (vi skal jo ikke konkurrere om de unge, men give dem passende 
tilbud), så indtil videre er turneringen under overvejelse. 

I Randers er 14 lærere uddannet som skakundervisere. Der er etableret en facebookgruppe 

med titlen Skaklærere i Randers, der har til formål at skabe erfaringsudveksling mellem un-
derviserne. 

 

7. Hovedkreds: 

 

Vi ser frem til, at påsketurneringen igen afvikles i Rebild, denne gang med Skørping skakklub som 

enearrangør, men vi bakker op dem i Nordjylland i det omfang, de ønsker det. Skørping er en stærk 

social klub. De startede i mandags-den 22/8- klubturneringen med 34 deltagere. 

 

I efterårsferien arrangeres der "Larsens Nordjyske Mindeturnering 2016". Vi har allerede  3 GM'er 

og 4 IM'er på deltagerlisten. Vi satser på et fremstød for kvindeskakken i Nordjylland, men mangler 

dem endnu på deltagerlisten. 

 

Medlemstallet er på et år vokset fra 288 til 315, en stigning på 9%. Aktiviteterne stiger derefter. 

Aalborgmesterskaberne afvikles i øjeblikket med live-brætter i den øverste gruppe. Henvisningen er 

på Nørresundby skakklubs hjemmeside. 

 

Vi følger spændt  Aalborg Skakforenings deltagelse i medlemskampagnen. 

 

 

8. Hovedkreds: 

 

Sommerperioden har været stille i 8 Hovedkreds, der har ikke været den store turneringsaktivitet, 

men til gengæld så har mange af hovedkredsens medlemmer været ude og spille turneringer både i 

 ind- og udland. 

Desværre så har hovedkredsen også sagt farvel til en klub, idet Svogerslev Skakklub har valgt at 

dreje nøglen om, desværre så er der kun et enkelt af klubbens 9 medlemmer der har meldt sig ind i 

en anden klub. 

Det betyder noget på medlemstallet i hovedkredsen, så lige nu er vi kun lige over 500. Men jeg er 

vidende om at der er en del indmeldelser pr. 1/10. 
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Furesø Skakklub afholder her i september en turnering inspireret af de svenske turneringer, der spil-

les 4 runders hurtigskak fredag og derefter 4 almindelige partier i løbet af weekenden, et spændende 

tiltag, som jeg syntes at alle skulle prøve som deltagere 

 

 

9. Hovedkreds: 

 

Som nyt fra 9. hovedkreds kan jeg oplyse, at der har været afholdt de sædvanlige koordinerede tur-

neringer. 

 

Som særligt nyt kan meddeles, at Skive Skakklub har igangsat et ”ungdomseliteprojekt”, der fore-

løbig har fået tilslutning af 11 unge i alderen 10-16 år. Projektet udspringer særligt fra skoleskakken 

i Vestfjends, men er også åbent for alle andre unge fra skoler i området (med rating > 800), og det 

gennemføres i regi af Skive Skakklub. 

. 

Efter afholdt orienteringsmøde for kandidater og deres forældre er projektet igangsat. Det indebærer 

blandt andet følgende: 

 

Deltagerne forpligter sig til daglig træning. Hver af dem har blandt Skive Skakklubs medlemskreds 

fået tildelt en personlig mentor, som ugentligt (via Skype/Facetime) gennemgår det seneste parti, 

deltageren har spillet. Deltagelse i den ugentlige skaktræning før klubaftenen med påfølgende del-

tagelse i klubbens interne turnering. Desuden andre turneringer. En årlig udlandstur til en turnering 

(allerede i august 2016 har 10 unge været med i det åbne hollandske ungdomsmesterskab.) 

 

I september kommer ungdomslandstræner Mads Boe en tur til Skive og underviser deltagerne samt 

mødes med deres mentorer. 

 

Det skal tilføjes, at Skive Skakklub fortsat afholder undervisning ugentligt for de unge, der ikke 

deltager i det nævnte projekt.    

 

Blandt andet efter medlemstilgang fra de unge deltagere i projektet har Skive nu overhalet Viborg 

og Herning i medlemstal og er blevet hovedkredsens største klub. 

 

 

Sydjysk Hovedkreds: 

 

Udover mindre, lokale turneringer er der igen i år i Sydjysk Hovedkreds blevet gennemført 3 større 

arrangementer med mange deltagere.  Det drejer sig om: 

- Sondex Cup (136 deltagere) 

- Fredericia IM Chess suppleret af  en åben EMT og en hurtigskakturnering i delvist parallelle for-

løb 

- Horsens Lang Weekend (136 deltagere) 

 

En ny turnering om Hovedkredsmesterskabet har endnu ikke kunnet vinde tilstrækkelig tilslutning, 

men med Haderslev Skakklub som arrangør gøres et nyt forsøg den 9.-11. september. 

 

Nævnes bør også Grenzturneringen, der efter 6 sæsoner må siges at være blevet en tradition. Det er 

en 9 runders koordineret turnering, der strækker sig over hele skaksæsonen med skakklubberne i 
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Løgumkloster, Tønder, Leck og Flensburg som arrangører og med spillesteder både nord og syd for 

den dansk-tyske grænse. 

 

I den kommende sæson vil der som sædvanlig blive afviklet Syd Grand Prix – en serie på 7 hurtig-

skakturneringer –  der afvikles 7 forskellige steder i Hovedkredsen . 

 

Hovedkredsen har desuden ydet økonomisk støtte til en række juniortræningssamlinger, der er ble-

vet til på initiativ af Dansk Skole Skaks Vejlekreds. Det er lykkede at finde velkvalificerede instruk-

tører til deltagerne, der undervises i forskellige styrkekategorier. Samlingerne gennemføres i samar-

bejde med skakklubber i trekantområdet. Efter 3 træningssamlinger i foråret, er der nu udsendt invi-

tation til den 4. samling den 27. august. Arrangementerne er også åbne for deltagere, der ikke bor i 

Sydjysk Hovedkreds´ virkeområde. 

 

12. Eventuelt 
 

CA foreslog, at man opretter et forum for skaktrænere. 

 

RBC bemærkede, at der havde været for meget ”udvalgsbehandling” på dette HB-møde og henstil-

lede til at man fremover f.eks. laver 2 forslag, så det er disse 2, der skal stemmes om. 

 

PJ forespurgte om det er muligt at starte 1 time tidligere. 

 

BS anførte, at det ikke er muligt for ham. 

 

 


