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Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
søndag d. 4. februar 2018 
 
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 12. november 2017 
3. Forretningsudvalgets beretning 
4. Økonomi og regnskab 
5. Dansk Skaksalg ApS 
6. PR projekt 
7. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2018/19 
8. Reglement for divisionsturneringen 
9. Drøftelse af sponsoraftale 
10. Nedsættelse af udvalg til sponsorsøgning 
11. Struktur for Divisionsturneringen/Skakligaen 
12. Fordeling af stemmetal i HB 
13. Nyt fra hovedkredsene 
14. Eventuelt 

  
 
 
 
Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
René Baarup-Christensen (RBC) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Peter Willer Svendsen (PW) 
Tom Petri (TP) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Sigfred Haubro (SH)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 
3. HK: Jørgen Kiel (JK) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP)** 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Leif Hamborg (LH) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

Aage Dalstrup Olsen 

Sekretær 

Søndervangen 14, 1. tv. 

8260 Viby J 

Tlf. 20 62 33 01 

E-mail: sekretaer@skak.dk 

www.skak.dk 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ startede med at byde velkommen til Leif Hamborg, der mødte for 9. hovedkreds i stedet for Mor-

ten Fabrin.  

 

PJ oplyste endvidere, at formanden for skaksalget, Tim Bjerre er inviteret til at deltage under punkt 

5, som vil blive placeret umiddelbart efter frokost. 

 

PJ foreslog, traditionen tro RBC som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 3. september 2017 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

KP deltog ikke under dette punkt. 

 

3. Forretningsudvalgets  beretning 
 

PJ henviste til den udsendte skriftlige beretning. 

 

Der arbejdes på at danne hold til OL i både åben række og kvinderækken. 

 

Det går rigtig godt med arbejdet med at danne et kvindehold til OL. Den nye landstræner er kommet 

godt i gang. 

 

Der har lige været spillet en online landskamp mod Norge, som desværre blev tabt. Der er sendt en 

udfordring til svenskerne om en tilsvarende landskamp. 

 

Kvinderne planlægger en træningstur til Frankrig for OL-spillerne. 

 

De nordiske mesterskaber i ungdomsskak skal afholdes i Finland. Mads Boe står for rejsearrange-

mentet til Finland. 

 

Senere på året skal vi have nogle piger til Island til nordiske mesterskaber for piger. Denne opgave 

vil det nye ungdoms FU tage sig af. 

 

PJ oplyste, at pokalfinalen vil blive ratet i år. 

 

Der skal findes en ny pokalturneringsleder, idet Hans Milter Pedersen fratræder efter dette års po-

kalfinale. 

 

PJ oplyste, at FU’s kandidater til det kommende FU er Arild Rimestad og Bernhard Sørensen, samt 

at Tom Petri er kandidat til kassererposten. 
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PJ oplyste, at Chess House har fået tilsagn om støtte på 10.000 kr. til GM-turneringen i september 

2018. Ansøgningen var ved en fejl ikke blevet behandlet i første omgang. 

 

JK spurgte til ratingen af pokalturneringen. PJ oplyste, at rating grænserne til turneringen er de al-

mindelige tal og at turneringen rates med hurtigskakratingtallet med lidt forbehold. 

 

PW oplyste, at kvindelandstræneren har dannet en relativt stor bruttotrup. Der er indført et højt ak-

tivitetskrav. Der er dog et wildcard til rådighed for landstræneren. Kvinderne har selv været med til 

tilrettelæggelsen. 

 

KP efterlyste kontaktoplysninger til ungdoms FU. 

 

PJ oplyste, at de kommer snart. 

 

PR bemærkede, at det ikke behøver at være FU-medlemmer, der er så massivt repræsenteret i elite-

udvalget. Det kunne godt være andre HB-medlemmer, der sidder på den plads. 

 

PJ redegjorde for henvendelsen til spillerne med indbydelsen til at indgå i bruttotruppen på herre-

holdet, hvor de i øvrigt vil blive informeret på det første møde. 

 

PJ oplyste, at der stadig er dialog med spillerne omkring elitepolitikken både via Facebook og andre 

kanaler. 

 

Simon Bekker-Jensen er siden offentliggørelsen indtrådt i bruttotruppen. 

 

BS efterlyste flere elitespillere i eliteudvalget. 

 

CA bemærkede, at debatten afspejler, at elitespillerne tænker individuelt og eliteudvalget tænker 

kollektivt. 

 

TP bemærkede, at det ikke er Dansk Skak Unions opgave at understøtte deltidsprofessionelle skak-

spillere, men derimod at arbejde for at fremme skakken og skaffe flere medlemmer i Dansk Skak 

Union. 

 

PJ oplyste, at eliteudvalget har valgt at prioritere spillerne omkring landsholdet og det derfor vil få 

konsekvenser for støttemulighederne, hvis man ikke ønsker at deltage i arbejdet omkring brut-

totruppen til landsholdet. 

 

Det er tanken at invitere de elitespillere, der pt har fravalgt bruttotruppen med til det første møde. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

4. Økonomi og Regnskab 
 

RBC oplyste, at regnskabet endnu ikke er færdigt. Pt. giver det et overskud på ca. 360.000 kr. 

 

Der mangler stadig et regnskab for skaksalget, som vil give et underskud af endnu ukendt størrelse. 
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Det samlede regnskab for Dansk Skak Union skal revideres d. 10. marts 2018.  

 

Overskuddet skyldes mindre forbrug på budgetterede udgifter. 

 

5. Dansk Skaksalg 
 

Formanden for Dansk Skaksalg ApS, Tim Bjerre deltog under dette punkt. 

 

Konklusionerne på orienteringen blev: 

 

Dansk Skak Union dækker som ejere omkostningerne ved flytningen af skaksalget i forbindelse 

med direktørskifte. 

 

Dansk Skak Union garanterer likviditeten i forbindelse med skaksalgets udgivelse af lærebogsmate-

riale til brug for ungdomsskak. 

 

6. PR-projekt 
 

PJ redegjorde for henvendelsen fra Rune Friborg. 

 

PJ oplyste, at han meget gerne ser, at vi går i gang med det fulde projekt, men er opmærksom på, at 

der skal laves nogle forberedelser i Dansk Skak Union. 

 

SH mente, at prisen er for dyr i forhold til hvor mange nye medlemmer det vil give Dansk Skak 

Union. 

 

BS bemærkede, at det er den enkelte klub, der skal være parat til at tage imod de nye medlemmer.  

 

BS mente, at det måske kunne være en god ting med en resultatlønsordning. 

 

CA mente, at vi ikke har råd til at sige nej til tilbuddet. Der skal ske noget snart. Det er naturligvis 

de lokale klubber, der skal være aktive. 

 

LH oplyste, at der er en negativ indstilling til projektet i 9. hovedkreds. 

 

NSL var skeptisk over for om vi er i stand til at tage imod projektet ude i klubberne. 

 

KP så ikke prisen som urealistisk og synes godt om videoerne. Nogle af projekterne egner sig bedst 

til større byer. KP efterlyste erfaringer fra udlandet. KP var indstillet på, at noget skal gøres, men at 

vi måske skal strække projektet over en længere periode. 

 

PW synes godt om projektet. Rune kan hjælpe os på vej til nogle bedre kontakter i medieverdenen. 
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PW mente, at Rune Friborg kan hjælpe os med medlemsrekruttering, men vi har også brug for le-

derrekruttering. 

 

PW mente, at Dansk Skak Union mangler en profil i offentligheden, som Rune Friborg kan hjælpe 

os med at opbygge. 

 

PR mente ikke, at vi skal have hele pakken på nuværende tidspunkt. 

 

PJ oplyste, at FU anbefaler, at der nedsættes et udvalg, der skal være med til at klargøre Dansk Skak 

Union til projektet. 

 

FU foreslår et udvalg bestående af Rune Friborg, Jacob Aabling-Thomsen, Thomas Vestergaard og 

PJ. Tingene skal arbejdes hurtigt igennem, så udvalget kan komme med en anbefaling – forhåbent-

lig til påske. 

 

Vi skal være meget opmærksomme på hvilken målgruppe vi gerne vil ramme med projektet. 

 

PJ omtalte et tidligere modtaget tilbud fra Dansk Skoleskak og Mads Jacobsen om at komme og 

fortælle om Dansk Skoleskaks forandringsproces til den aktuelle status.. 

 

SH mente ikke, at Mads Jacobsen skulle bruges i forbindelse med projektet. 

 

BS ville gerne bruge Mads Jacobsen, idet vi har brug for at få bragt de unge mennesker fra skole-

skakken over til Dansk Skak Union. 

 

7. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2018/19 
 

TP redegjorde for det fremlagte forslag. Den 18. november 2018 falder sammen med senior VM og 

d. 24. februar 2019 ligger i den sidste weekend i vinterferien i visse områder. Den 24. februar 2019 

falder også sammen med runde i de lavere rækker i Tyskland. 

 

LH var også ked af 24. februar 2019 på grund af vinterferien. 

 

NSL mente også at, d. 24. februar 2019 var problematisk på grund af vinterferien. 

 

KP mente, at det var uheldigt med sammenfaldet med den tyske holdturnering. 

 

SH mente ikke, at vi skal tage hensyn til et enkelt sammenfald med den tyske holdturnering, når vi 

ikke samtidig tager hensyn til f.eks. den svenske eller islandske holdturnering. 

 

AO foreslog, at vi stemmer om det foreliggende forslag. 

 

For stemte: SH, JK, CA, BS, PR, LH, PJ, TP, AO, RBC og PW 

Imod stemte: KP 

Undlod at stemme: NSL 

 

Det fremlagte forslag blev vedtaget. 
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Datoerne for 2018/19: 

 

  Xtracon Skakligaen 1.       + 2. divi-
sion 

1.       runde 27. oktober 28. oktober 

2.       runde 28. oktober 18. november 

3.       runde 18. november 9. december 

4.       runde 9. december 13. januar 

5.       runde 12. januar 27. januar 

6.       runde 13. januar 24. februar 

7.       runde 24. februar 10. marts 

8.       runde 16. marts   

9.       runde 17. marts   

 

8. Reglement for divisionsturneringen 
 

Tilpasning af udlændingeregel: 

 

Det blev aftalt, at drøftelsen af eventuelle sproglige rettelser udskydes til HB-mødet til august. 

 

Den fremlagte konsekvensændring blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

Spillende kampleder: 
 

TP redegjorde kort for forslaget. 

 

LH meddelte, at 9. hovedkreds ikke kan støtte forslaget. 

 

PJ pointerede, at det er vigtigt, at alle klubber overholder reglerne. Det er klubbens eget ansvar, at 

skaffe det nødvendige antal dommere. Man kan eventuelt lave en aftale med andre klubber. 

 

For stemte: SH, NSL, JK, KP, CA, BS, PR, PJ, TP, AO, RBC og PW 

Imod stemte: LH 

Undlod: ingen 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Drøftelse af sponsoraftale 
 

PR redegjorde for forslaget om at opsige aftalen med Xtracon som sponsor for Skakligaen. 

 

BS havde ikke nogen indvendinger mod at have Xtracon som sponsor og mente ikke, at sponsor har 

indflydelse på turneringen. 
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LH og SH var enig med BS. 

 

TP kunne godt se det uheldige i navnesammenfaldet. 

 

NSL var enig med TP. 

 

For stemte: PR  

Imod stemte: NSL, LH, KP, BS, JK, SH, CA og TP  

Undlod: PJ, RBC, PW og AO 

 

Forslaget blev forkastet. 

 

10. Nedsættelse af udvalg for sponsorsøgning 
 

PJ oplyste, at det er indgået en aftale med Anders Bork om en fundraisingaftale mod provision. 

 

PJ opfordrede til, at man kontakter FU, hvis man har mulige sponsoremner. 

 

PR trak herefter forslaget. 

 

11. Struktur for divisionsturneringen/Skakligaen 
 

Punktet udskydes til et senere HB-møde. 

  

12. Fordeling af stemmetal i HB 
 

AO redegjorde for det forslag, som FU fremsætter på delegeretmødet vedrørende øgning af tillægs-

stemmerne fra 3 til 4. 

 

PR trak sit oprindelige forslag. 

 

13. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 

Der har været afholdt 2 JGP. 

JGP Nørrebro med 29 deltagere og JGP Amager med 55 deltagere. 

Der har været afholdt 6 runder over 2 lørdage i KSU's juniorholdturnering som har deltagelse af 

klubber fra 1, 2 og 8 HK. 
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Der har været afholdt 2 Junior Elite træning samlinger med Tobias Rostgaard og Nicolai Brondt for 

spillere over 1600 i rating. 

Der har været ØBRO Nytår som blev vundet af Jonny Hector hvor der blev sendt live fra. 

 

2. hovedkreds: 

Vi har stadig svært ved at skaffe arrangører til vores UGP-stævner. Ikke ret mange klubber synes at 

have mulighed for at lave et stævne. Kun to klubber har meldt sig som arrangører. Vi har nu beslut-

tet at arrangere et stævne med hovedkredsen som arrangør. 

Holdturneringen kører nogenlunde tilfredsstillende med et par hold mere end sidste sæson.   

Der er rigtig god gang i mange EMT-turneringer, so indgår i vores EMT-konkurrence. 

Køge Skakskole har udvidet sine aktiviteter med et pigeskaktilbud, som lige er startet med 12 ele-

ver. 

Der er stadig klubber, som befinder sig på spærregrænsen samtidigt med, at der er klubber som er i 

god fremgang. 

 

3. Hovedkreds: 

FU i 3. Hovedkreds har i forbindelse med Alexander Le Besq og Albert Mechlenburg Møllers DM 

mesterskaber i skoleskak, som belønning givet dem et gavekort på 500 kr. til Dansk Skaksalg. 

Vi har i FU besluttet at betale indskud for alle de fynske juniorer, der ønsker at deltage til DM i 

Påsken. 

Årets Fynsmesterskab er kommet i gang med 50 deltagere, hvilket må siges at være et pænt delta-

gerantal. Der er i år ekstra høje præmier, da en lokal selvstændig skakspiller har ønsket at give nog-

le penge til det formål. 

 

 

6. Hovedkreds: 

Aarhus er udnævnt til Frivillighovedstad 2018. I den forbindelse optrådte Chesshouse i Ridehuset 

med en stand den 21. januar og kom i kontakt med mange potentielle skakspillere. Der var ialt 

mødt 94 organisationer op, så der var stor spredning i feltet, lige fra flamenco dansere over Røde 

Kors og Chesshouse til TV-stationer , Naturorganisationer, pensionist klubber og meget mere. 

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i vinterferien afholdes der skak bootcamp i Chess House. For-

løbet er rettet mod alle juniorer, der har en rating på 1400 eller derover. 

9, - 18. februar spilles GM turnering med deltagelse af Jesper Thybo, Jonas Bjerre, Filip Boe Olsen, 

Rasmus Thøgersen samt IM'erne Igor Teplyi og David Miedema. GM'erne i turneringen er Aloyzas 

Kveinys, Evgeny E. Vorobiov og Dmitrij Kollars. 

16. - 18. februar afvikles Aarhusmesterskabet på Rosenvangsskolen. De tre sidste runder af Ches-

shouse GM turneringen afvikles også der. 

http://chesshouse.dk/wordpress/?page_id=1701#junior
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I vinterferien deltager Skakklubben Rokaden i nogle brætspilsdage på "Finderiet" - en genbrugs-

virksomhed, og senere i februar er klubben vært ved RM i skoleskak. 

 

7. Hovedkreds: 

Vi må konstatere, at den stigende tendens vort medlemstal har vist i de senere år er stoppet. Vi får 

nye medlemmer, men vi har afgang af vore gamle medlemmer. 

Aktiviteten er dog stadig høj. Vi har klubturneringer, der både antalsmæssigt og styrkemæssigt er 

stærkt besatte 

13-19. oktober arrangeres der Larsens Nordjyske Mindeturnering2018. Den mest repræsentative 

seniorturnering i Norden. Desværre er Styret i Nordisk Skakforbund tonedøv på dette område. De 

forstår ikke, at seniorer vil have deres egne turneringer og ikke være en undergruppe af en anden 

turnering, To fiaskoer med seniormesterskaber har ikke gjort indtryk. 

 

 

8. Hovedkreds: 

Hvis vi skal starte med det triste først, så er hovedkredsens medlemstal faldet med 25 i løbet af det 

sidste år, og det er lidt på alle fronter, men jeg er dog vidende om at der er nogle klubber som er ved 

at have flere medlemmer klar til indmeldelse, det er fortrinsvis børn og ungdom. 

Nordsjælland Weekend EMT 2018 havde rekorddeltagerantal, og med 102 tilmeldte blev turnerin-

gen en af de store i Danmark, og planen er, at fremover håber vi at kunne fastholde et lignende del-

tagertal, ja vi er så langt i vores drømme, så vi overvejer at sætte et max deltager antal på 120, hvis 

turneringen fortsat skal kunne afholdes i Allerød 

Turneringen var den første i en række af turneringer i løbet af 2018 hvor vi vil markere 75 års jubi-

læet for hovedkredsen, næste skud er Viking Cup, og derefter kommer der en række turneringer 

frem til Senior DM i Hurtig Skak, som afholdes i oktober måned i Helsingør. 

 

 

9. Hovedkreds: 

Holdturneringen forløber planmæssigt, og der er for tiden 5 koordinerede turneringer i gang med i 

alt 154 spillere, så der er pæn aktivitet blandt medlemmerne. 

Derimod måtte vores kartoteksfører ved årsskiftet 2017/18 desværre notere 13 udmeldelser (heraf 1 

dog overgået til personligt medlemskab og 1 flyttet til en klub i en anden hovedkreds) og kun 1 

indmeldelse. 

 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Hovedkredsens bestyrelse har taget initiativ til fornyelse på flere fronter. 

 

Pokalturneringen for hold. Vi prøver at sparke gang i pokalturneringen ved at arrangere 3 decen-

trale, indledende stævner på hverdagsaftener fulgt af Hovedkredsens sædvanlige pokalstævne, der 

afgør, hvilke hold der kvalificerer sig til Pinsefinalen i Svendborg. Vi er spændt på, om initiativet 

kan lokke flere klubber og flere hold med. 

 

Holdturneringen.  Der arbejdes p.t. med formuleringen af et forslag til ny holdturneringsstruktur, 

der skal være klar til drøftelse på Hovedkredsens generalforsamling den 17. marts 2018.  

Forslaget går ud på at adskille Divisionsturnering og Hovedkredsholdturnering. Bl.a. fordi vi har 

mange små klubber, der hverken har spillere nok eller ambitioner om at avancere til divisionsskak. 
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Ungdomsarbejde. Hovedkredsen prøver at få nedsat et udvalg, der skal arbejde med brobygning 

mellem skoleskak og klubskak. Der er lavet kommissorium for udvalget, men bemandingen er end-

nu ikke på plads. 

 

Syd Grand Prix. Hovedkredsen har sin egen SydGrandPrix turnering med 7 hurtigskakturneringer 

i serie hver sæson. I sæsonen 2017-18 er der indtil videre afholdt 5 stævner med i alt 225 deltagere. 

I alt har 132 forskellige skakspillere deltaget i én eller flere stævner i serien – heraf 24 i skoleskak-

gruppen. 6. og 7. afdeling spilles i henholdsvis Horsens og Tønder. 

 

Weekend skaklejr for voksne. Dansk Skak Union har planlagt en skaklejr på Løgumkloster Høj-

skole den 23.-25. februar 2018. Invitation og tilmelding på turneringssiden. 

 

14. Eventuelt 
 

PW redegjorde kort for sine bevæggrunde for ikke at ønske genvalg til FU. 

 

PJ takkede for et godt og konstruktivt møde. 

 

PJ meddelte, at der snart vil blive afholdt en 1. træningssamling for eliten. 

 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24832

