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Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
fredag d. 30. marts 2018 
 
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 4. februar 2018 
3. Forretningsudvalgets beretning 
4. Økonomi og regnskab 
5. Divisionsturneringen 
6. Medlemskampagne 
7. Fide-Trainer kursus i Danmark 
8. Pige/kvinde event 
9. Valg 

a. Repræsentation i FIDE og ECU 
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 
d. Ratingkomiteen 
e. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse 
f. Turneringskomite til divisionsturneringen 
g. Divisionsturneringsudvalg 
h. Valg af divisionsturneringsleder 

10. Hæderstegn og initiativpræmier 
11. Nyt fra hovedkredsene 
12. Næste periodes HB-møder 
13. Eventuelt 

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

Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Peter Olsen (PO)* 
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 bød velkommen til PO, der mødte for 1. hovedkreds i stedet for Sigfred Haubro samt LH, der 

mødte for 9. hovedkreds i stedet for Morten Fabrin.  

 

Tim Bjerre fik lov til kort at præsentere et udkast til en bog fra Jacob Aagaard, som er blevet over-

sat til dansk og skal udgives via Dansk Skaksalg ApS. 

 

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

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 4. februar 2018 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ oplyste, at vi måske har et problem i reglementet for DM i lynskak omkring udlændinges delta-

gelse i turneringen. Aktuelt havde Nils Grandelius tilmeldt sig turneringen, hvilket PJ havde god-

kendt. 

 

PR opfordrede til, at HB støtter op omkring PJs beslutning om, at Nils Grandelius kan deltage ved 

årets DM i lynskak. 

 

KP ville gerne høre lidt mere omkring DGT-projektet. 

 

PJ oplyste, at hovedkredsene vil blive opfordret til at undersøge behovet for materiale. Materialet 

må ikke sælges, men skal bruges til specielle formål. 

 

PO mente, at der tidligere har deltaget udlændinge ved Lyn-DM. Titlen går til den bedst placerede 

dansker medens 1. præmien går til vinderen. 

 

BS ville gerne høre lidt mere om priserne på live brætter i DGT-projektet. PJ lovede, at udsende 

priserne til HB. 

 

AO bemærkede, at der ikke står noget i reglerne for Lyn-DM omkring krav om, at man skal være en 

del af rigsfællesskabet for at kunne vinde Lyn-DM. 

 

PJ beklagede, at han ikke havde fået takket DM arrangørerne i beretningen. 

 

TP bemærkede, at vi mangler arrangører til skaklejre for voksne. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
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4. Økonomi og Regnskab 
 

RBC henviste til det offentliggjorte regnskab. 

 

RBC oplyste, at der var en lille fejl i det udsendte løbende regnskab, idet skaklejren ikke har kostet 

ca. 40.000 kr., men blot ca. 13.000 kr. 

 

RBC oplyste, at der ikke har været nogen uventede poster i 2018.  

 

PR mente, at det er kedeligt, at medlemmerne kritiserer PJs rejseaktiviteter lige så snart det endelige 

regnskab er blevet offentliggjort. 

 

PO og BS var enige i, at kommentarerne omkring rejseaktiviteterne er uforskammede. 

 

BS mente, at det er op til FU at bestemme om Dansk Skak Union skal deltage i de forskellige kon-

gresser. 

 

PJ redegjorde for sine bevæggrunde til at tage FIDE Trainer licensen. 

 

PJ bemærkede nødvendigheden og vigtigheden af networking som begrundelse for længden af op-

holdet ved kongresserne. 

 

5. Divisionsturneringen 
 

TP og PO fremlagde forslaget i gruppeinddelingen for divisionsturneringen 2018/19. 

 

BS mente, at Skanderborg skal i nordgruppen i stedet for Silkeborg og Kjellerup. 

 

KP oplyste, at Bov har udmeldt 26 spillere af Sydjysk Hovedkreds.  

 

AO bemærkede, at Skanderborg ikke ligger nordligere end hverken Silkeborg eller Kjellerup, samt 

at vi på nuværende tidspunkt ikke kan tage stilling til hold, der muligvis trækker sig.  

 

AO mente at vi skal godkende det foreliggende forslag som det er. 

 

TP mente, at det fremlagte forslag er det bedste. 

 

LH oplyste, at Kjellerup meget gerne vil i den nordlige gruppe. 

 

Gruppeinddelingen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

PO bemærkede, at aftalen med Skanderborg omkring afviklingen af den afsluttende dobbeltrunde i 

skakligaen er udløbet og at der derfor skal findes en ny arrangør af fællesafslutningen. PO ville i 

den forbindelse gerne høre om godt eller skidt ved afviklingen i Skanderborg. 
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PJ oplyste, at der efter hans mening har været en god stemning i Skanderborg og at alle hold kunne 

spille i samme lokale. 

 

PJ mente, at det vigtigste er gode pladsforhold, rigelige toiletter samt andre gode udenoms facilite-

ter. 

 

PO ville gerne høre hvor højt de geografiske forhold skal prioriteres. 

 

PR oplyste, at han kun har hørt gode ting om Skanderborg og han så gerne, at Skanderborg ville 

søge igen, men fællesafslutningen kunne også ligge andre steder. 

 

NSL mente, at man skal tænke sig rigtig godt om, hvis man ikke vil til Skanderborg igen, når det nu 

gør det så godt. 

 

PO bemærkede, at nogle af de sjællandske klubber mener, at der er store rejseomkostninger forbun-

det med at fællesafslutningen ligger i Skanderborg. 

 

PJ oplyste, at det er hans indtryk, at Skanderborg har forståelse for, at andre klubber har ønsker om 

at afholde fællesafslutningen. 

 

6. Medlemskampagne 
 

Rune Friborg gennemgik projektet. 

 

CA spurgte til relevansen af de 6 videoer, idet han mindedes nogle tegnede skakfilm for mange år 

siden, som folk stadig kan huske i dag. 

 

Rune mente, at videoerne er det, der vil fange bedst. 

 

BS mente, at det vil kræve et lokalt engagement når der skal laves en event. BS ville gerne høre 

mere om omfanget af dette engagement. 

 

Rune mente ikke, at der skal laves ret meget lokalt i forbindelse med arrangementerne, idet Rune 

forventer at lave den største del af arbejdet. 

 

TP og AO oplyste, at FU er opmærksomme på, at klubberne skal klædes på til at modtage nye med-

lemmer. 

 

PO mente, at man skal være skarp på, at målgruppen er ikke så stærke skakspillere. 

 

Rune bemærkede, at han er meget opmærksom på, at budskabet i videoerne ikke skal gå hen over 

hovedet på målgrupperne. 

 

Rune pointerede, at han selv vil lave videoerne og at han selvfølgelig gerne vil snakke med de loka-

le klubber. 

 

Rune fortalte, at videoerne er møntet på de nye ansigter i skakken. 
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KP syntes, at det er nogle interessante ting, som Rune har lavet. Passionen for skak kan findes på 

mange forskellige styrkeniveauer. Projektet skal være møntet på de nye i skak. 

 

Rune oplyste, at han også vil tænke over, hvad der fungerer ude i de mere tyndt befolkede områder. 

 

Rune oplyste, at udgivelsestidspunkterne vil fremgå af planerne. 

 

PJ bemærkede, at vi med projektet vil få nogle værktøjer, som vi skal lære at bruge. 

 

BS ville gerne høre lidt mere om de planlagte arrangementer. Rune fortalte om et kommende arran-

gement i en københavnsk natklub, hvor natklubben og Carlsberg vil være sponsorer. Der kan læses 

mere om arrangementet i det udsendte bilag. 

 

På forespørgsel fra NSL, oplyste Rune, at arrangementet på natklubben forventes afholdt i slutnin-

gen af sommeren efter ønske fra sponsorerne. Der er pt ikke gang i planlægningen af andre arran-

gementer. 

 

PR ville gerne vide, hvor meget det vil komme til at koste Dansk Skak Union, at deltage i arrange-

mentet. Rune oplyste, at det vil koste 100 arbejdstimer og 30.000 kr., som i øvrigt allerede er ind-

regnet i tilbud 1. 

 

PJ bemærkede, at Rune tilbyder en PR-kampagne. Dansk Skak Union skal selv lave vores med-

lemskampagne. 

 

TP ville gerne høre om det er afstemt med sponsorerne, at Dansk Skak Union kommer med i arran-

gementet. 

 

Rune oplyste, at han vil fremstå som Rune fra Dansk Skak Union, hvis han skal reklamere for ar-

rangementet i f.eks. tv. 

 

PO mente, at vi ikke skal være for fastlåste i vores tankegang omkring sæsonopdeling. PO kunne 

godt lide ideen med at starte projektet op med et brag. 

 

CA mente, at vi skal i gang inden sæsonstart, idet meget allerede er fastlåst ved sæsonstart. 

 

PO mente, at vi skal lade være med at se så meget på holdskak. Der kan være rigtig mange andre 

interessante aktiviteter i klubberne. 

 

TP mente, at vi skal tænke ud af boksen. 

 

LH ville gerne høre hvordan Rune mente, at han kunne komme i TV2. Rune oplyste, at han mener 

at han har nogle gode kontakter. 

 

PJ oplyste, at ”landing page” skal udarbejdes af Dansk Skak Union. 

 

PJ bemærkede, at Rune ikke kommer og tilbyder os en masse nye medlemmer, men derimod en 

reklamekampagne. 
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CA mente, at der er for mange klubber, der bare læner sig tilbage og er tilfredse med deres nuvæ-

rende medlemstal. 

 

PR var enig med CA i, at vi mangler at hanke op i nogle af klubberne. 

 

PW mente, at vi skal være glade for Dansk Skole Skak, da de introducerer mange børn til skakken. 

 

KP mente, at passionen for skak er vigtigere end organiseringen. KP mente, at vi med fordel kan 

strække projektet ud over en længere periode. 

 

NSL mente, at der er rigtig mange ting, der skal lykkes for at projektet bliver en succes. Han var 

derfor lidt tvivlende overfor projektet. Det bliver en stor opgave at få klubberne til at synes, at det er 

en god ide. 

 

PO pointerede, at nogle af de grundlæggende ting allerede er blevet vedtaget i Dansk Skak Union 

sidste år, men der er alligevel endnu intet sket.  PO nævnte også muligheden for at lave nogle ting 

på Internettet. 

 

TP mente, at alene Runes engagement vil virke inspirerende for andre klubber eller medlemmer. 

 

KP oplyste, at han bakker op om projektet i så vid udstrækning som muligt. 

 

PJ redegjorde for de ting, som Dansk Skak Union vil sørge for bliver udviklet, herunder flyers og 

andet PR-materiale. Derudover fremhævede PJ også de langsigtede fordele i projektet i form af gra-

fikpakke og de udarbejdede videoer. 

 

Thomas Hauge Vestergaard og Jakob Aabling-Thomsen har deltaget i projektgruppen og har hjulpet 

med at afklare en del spørgsmål. 

 

Ved at vælge tilbud 1 og samtidig ansætte yderligere en person på deltid og øge timetallet for Tho-

mas Hauge Vestergaard + omkostninger, vil der komme en yderligere udgift for Dansk Skak Union 

på 190.000 kr. det første år udover udgiften til tilbud 1 på 558.000 kr. 

 

Det er også meningen, at bruge skaklejrene for voksne som et virkemiddel i forbindelse med tiltag 

overfor nye i skak. Der kunne være et kursus for nye i skak på skaklejrene. 

 

BS var indstillet på at vi skal investere og hastigheden er ikke så vigtig, når bare vi er klar. BS men-

te ikke, at det vil give nogen besparelse at strække udgiften over flere år. 

 

CA mente, at vi skal vælge den store pakke. 

 

CA ville gerne have en samlet plan for projektet, så man kan se hvad der kommer til at ske hvor og 

hvornår. 

 

PJ bemærkede, at selve timetallet vil gøre, at projektet vil strække sig over minimum 1 år. 
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AO bemærkede, at Dansk Skak Union gennem flere år har haft afsat midler til projekter af denne 

type, uden at disse er blevet gennemført og pengene er derfor ikke blevet brugt. 

 

PW bemærkede, at projektet vil give nogle erfaringer, som kan bruges i klubberne. Man bør opprio-

ritere det sociale aspekt af klublivet. 

 

CA ville gerne vide hvad Dansk Skak Union kan hjælpe med i forbindelse med arrangementerne. 

 

PJ mente, at Dansk Skak Union kan hjælpe på mange områder, f.eks. flyers og pressemeddelelser 

m.v. 

 

TP bemærkede, at han ikke har nogen problemer med at bruge de penge vi har til at fremme skak-

spillets udbredelse. 

 

PR mente, at tilbud 3 var udelukket og mente ikke, at vi vil få meget ud af de lokale arrangementer. 

PR var i vildrede mellem tilbud 1 og 2. 

 

LH meddelte, at 9. hovedkreds ikke har fidus til projektet overhovedet, idet det sigter på et andet 

segment, end dem man kan forvente kommer til at indgå i klublivet. 

 

PJ oplyste, at han mener, at vi skal tage hele pakken. 

 

BS ville gerne have hele pakken og mente ikke, at vi kan undvære de lokale arrangementer. 

 

CA mente, at vi skal i gang nu. 

 

PO undrede sig over, at det er så dyrt med et lokalt projekt. Hvad får vi for det? 

 

PW bemærkede, at Runes projekter SKAL være spektakulære. 

 

NSL fortalte, at han har flyttet sig i løbet af dagen og anerkender behovet for mere synlighed og 

hælder nu nok mest til tilbud 1. 

 

AO bemærkede, at pengene for et lokalt arrangement først vil være spildt, hvis arrangementet går 

helt ubemærket hen. Vi skal i gang nu. 

 

PR ville gerne have garanti for, at der vil blive et lokalt arrangement i hver hovedkreds. 

 

PO mente, at der kun skal være et arrangement i hovedkredsen hvis der er klubber, der er interesse-

ret. 

 

Afstemning: forslag 1 
For: PO, NSL, JK, KP, CA, BS, PR, PJ, RBC, TP, PW og AO = 16 stemmer 

Imod: ingen 

Undlod: LH = 1 stemme 

 

Forslaget blev herefter vedtaget med stemmerne 16 – 0. 
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7. FIDE Trainer kursus i Danmark 
 

PJ oplyste, at Dansk Skak Union pt. har brug for at få uddannet vores kvindelandstræner til FIDE 

Trainer inden OL. 

Vi har brug for et yderligere antal personer med Trainer licens til at sende med vore unge menne-

sker til udenlandske turneringer og mesterskaber. 

 

Tanken er at afholde et FIDE Trainer kursus i Danmark. Udgiften forventes at være ca. 30.000 kr., 

men med mulighed for at få indskud fra deltagende eksterne kursister. Kurset forventes at kunne 

afholdes i august 2018. 

 

Dansk Skak Union har hidtil betalt for licenser til dem, som Dansk Skak Union har haft gavn af 

som Trainer. 

 

PO opfordrede til at samarbejde med de øvrige nordiske lande omkring kurser. 

 

PR ville gerne støtte op omkring projektet. 

 

PJ opfordrede hovedkredsene til at finde egnede kursister. 

 

8. Pige/kvinde event 
 

PJ redegjorde for forslaget omkring etableringen af en pige/kvinde event, som skal træde i stedet for 

kvindeklassen ved DM og pigeklassen ved ungdoms DM. 

 

PW oplyste, at spørgsmålet har været vendt i forbindelse med opstartsmødet mellem kvinderne og 

den nye kvindelandstræner. 

 

CA mente også, at det vil give en bedre mulighed for at fremme kvinde- og pigeskakken. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

9. Valg 
a. Repræsentation i FIDE og ECU 

Poul Jacobsen blev valgt. 

 

 

b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 

Poul Jacobsen blev valgt. 
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c. Repræsentation i Tankesportsforbundet. 

Poul Jacobsen blev valgt. Et af de nye FU-medlemmer vil muligvis også deltage i møderne. 

 

 

d. Ratingkomiteen 

Følgende blev valgt: 

 

Per Rasmussen (formand) 

Lars-Henrik Bech Hansen 

Aage Dalstrup Olsen 

 

 

e. Dansk Skaksalg ApSs bestyrelse 

Følgende blev valgt: 

 

Tim Bjerre (formand) 

Tom Petri 

Aage Dalstrup Olsen 

 

 

f. Turneringskomite til divisionsturneringen 

Følgende blev valgt: 

 

Lars Johansen (formand) 

Kenneth Varberg 

Jørgen Kiel 

 

 

g. Divisionsturneringsudvalg 

Følgende blev valgt: 

 

Peter Olsen (formand) 

Leif Hamborg 

Arild Rimestad 

 

 

h. Valg af divisionsturneringsleder 

Hans Milter Pedersen blev valgt. 

 

Det blev besluttet, at turneringslederens fokuspunkter vil blive behandlet på HB-mødet til august 

2018. 
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10. Hæderstegn og initiativpræmier 
 

Der henvises til vedlagte bilag. 

11. Æresmedlemsskab 
 

Det blev besluttet enstemmigt, at udnævne Rene Baarup-Christensen til æresmedlem af Dansk Skak 

Union. 

 

RBC deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

 

12. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 

Vi har afsluttet vores holdturnering med fællesafslutning hvor 320 skakspillere var samlet på Tape-

ten i Ballerup. 

 

Der har været afholdt følgende JGP'er: Nørrebro med 29 deltagere, Amager med 55 deltagere, 

Brønshøj med 30 deltagere, BRO med 25 deltagere, Odysseus med 25 deltagere og der er så afslut-

ning i april i Taastrup. 

 

Der har været afholdt junior hold runderne 4-6, hvor der har v ret elite træning med Nicolai Brondt 

samtidig. 

 

K41/Hvidovre har afholdt Senior DM 2018 

 

Der har været afholdt  BRO Nytår (Jonny Hector vandt) og Brønshøj Lang Weekend (Viktor Haar-

mark Nielsen vandt) 

 

 

2. hovedkreds: 

Siden sidst er der ikke så meget nyt at berette. 2 UGP-stævner har været afholdt med små deltager-

tal. En klub er lukningstruet. På plussiden kan vi konstatere pæn deltagelse i vores EMT-

konkurrence, ligesom det må konstateres, at de klubber, der nytænker på bl.a. ungdomssiden, har 

fremgang.  

 

 

3. Hovedkreds: 

Den Fynske holdturnering er afsluttet. I år deltog 26 hold hvilket er to mere end året før. Vinder af 

Fynsserien/Mesterrækken blev Fåborg, de rykker så op i 2 division. I den afsluttende runde i Fyns-

serien/Mesterrækken var der desværre et hold som udeblev, og dette fik desværre indvirkning på 

hvem der rykkede ud.  
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Hovedkredsmødet i 3 hovedkreds er udskudt til 13. april, fordi at DM starter samme uge, som den 

fynske holdturnering slutter. De fynske fu medlemmer som er på valg modtager genvalg. 

 

 

6. Hovedkreds: 

Tre klubber har runde fødselsdage i år, nemlig Sk. 1968 med 50 års jubilæum, VRS med 70 og 

Syddjurs med 40. Sk 1968 afvikler bl.a. en turnering efter svensk model og man vil kåre det bedste 

parti spillet af et medlem af klubben. VRS arbejder på en kvinde IM-turnering. 

 

ÅM afviklet med 50 deltagere. Fint og velgennemført stævne med samtidig afvikling af IM-

turnering. Blot halvdelen af deltagerne fra Aarhus. 

 

Randersmesterskabet i skoleskak afviklet med 70 deltagere, heraf 15 – 20 helt nye spillere fra Ran-

ders. Afkast 3 nye medlemmer til den arrangerende klub Rokaden. 

 

Medlemsudviklingen er grim læsning, medlemstallet er stadigt faldende. Kun 4 af 16 klubber er 

aktive i juniorarbejde og blot 3 piger er aktive klubspillere. Skak i dagtimerne en pæn succes rundt 

omkring. 

 

Fremkomsten af en ny målgruppe, voksne mennesker som ønsker at spille skak med deres børn eller 

børnebørn. 

 

Tillykke til Skanderborg, for at have vundet DM. 

 

Chesshouse har gang i mange projekter. Blandt mange tiltag er senior DM næste år. 

 

På generalforsamlingen fremførtes problemet med klubber, der ikke overholder DSUs love vedr. 

indmeldelse af medlemmer. Man berørte muligheden for afskaffelse af dansk rating, og der blev 

udvekslet synspunkter om elitepolitikken primært vedr. muligheden for enkeltværelser til spillerne – 

især til spillere oppe i alderen. 

 

I bestyrelsen udtræder kasserer Lars Rasmussen og ind kommer Erik Mouridsen, Åbyhøj på hans 

post. Vibeke Grue, Skanderborg afløser Christian Munk. 

 

 

7. Hovedkreds: 

Vi kan se tilbage på en sæson med fortsat stor aktivitet. Medlemstallet er også i en god udvikling på 

trods af stor afgang af vore gamle medlemmer. 

I efterårsferien arrangerer Aalborg Skakforening og Nørresundby Skakklub igen ”Larsens Nordjy-

ske Mindeturnering ”. Vi har tilsyneladende opnået monopol på at arrangere Larsen Memorials. 

Igen har vi en regerende verdensmester som gæst GM Svesknikov. 

 

 

8. Hovedkreds: 

Holdturneringen er nu veloverstået, og Allerød Skakklub sikrede sig på overbevisende måde sejren i 

Mesterrækken, og kan derfor kalde sig divisionshold igen. Men med 32 deltagende hold har  

det været en efter tiderne stor turnering. 
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Der er også gang i jubilæumsaktiviteter i hovedkredsen, som bekendt så afholdt Allerød Skakklub i 

Januar måned Nordsjællands Weekend EMT med over 100 tilmeldte, efterfølgende  

har Frederikssund Skakklub afholdt deres traditionelle Viking Cup med ca. 90 deltagere. 

Næste turnering i Jubilæums-serien er Kronborg Turneringen som foregår fra 10-13. maj 2018. pt. 

er der 29 tilmeldte men med et spillested som Marienlyst, så er der plads til mange flere deltagere. 

Alt i alt er der udsigt til et meget aktivt og spændende skakår i 8 hovedkreds. 

 

9. Hovedkreds: 

Medlemstallet i hovedkredsen er siden 31/12 2016 faldet fra 341 til 326 den 16/3 2018 samt med 

nogle yderligere udmeldelser pr. 31/3 2018. 

Holdturneringen er afsluttet med Skive 1 som genoprykker til 2. division med rekordscoren 47 po-

ints af 56 mulige – men holdets samlede forventede score i kampene var 50,2. 

I sæsonens løb har Dansk Skole Skak i hovedkredsens område holdt 5 stævner med henholdsvis 68, 

64, 100, 77 og 75 deltagere og med folk fra skakklubberne i henholdsvis Herning, Holstebro, Skive, 

Vorgod og Kjellerup som medhjælpere ved arrangementerne, herunder med uddeling af den særlige 

pjece, som hovedkredsen har udarbejdet med henblik på at få eleverne til at opsøge skakklubberne. 

Hovedkredsen holder først generalforsamling dagen efter, at dette skrives, men de bestyrelsesmed-

lemmer, der er på valg, er villige til genvalg, så meget tyder på, at bestyrelsen også i 2018/19 består 

af Morten Fabrin (formand), Jens Lund Jensen (næstformand), Aksel Hansen (kasserer), Steen Juul 

Mortensen (sekretær) og Leif Hamborg (holdturneringsleder).    

 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Holdturneringen var hovedpunktet på Sydjysk Hovedkreds´ ordinære generalforsamling den 17-

03-2018. Der blev taget hul på en diskussion af holdturneringsstrukturen. Faldende medlemstal i 

Hovedkredsen har betydet et svagt vigende antal tilmeldinger af hold, og bestyrelsen havde på for-

hånd udsendt 3 modeller for en fremtidig struktur for at få synspunkter fra klubberne. Det bliver nu 

HK-bestyrelsens opgave at udarbejde et eller flere konkret forslag til næste års generalforsamling. 

Modstridende interesser gør opgaven vanskelig, men udfordringen er at skabe en struktur, der fast-

holder flest mulige medlemmer som aktive deltagere i holdturneringen.  

 

En lille strukturændring bliver dog gennemført allerede fra den kommende sæson. A- og B-

rækkerne bliver slået sammen i en forrunde inden jul, hvorefter resultaterne afgør gruppeindplace-

ringen efter jul. 

 

Udover den brede drøftelse blev der vedtaget en lang række tilpasninger, der gør holdturneringsreg-

lementet mere præcist i.f.t. FIDE´s regler, det faktiske antal hold m.v. 

 

M.h.t. Hovedkredsens repræsentation på Divisionsturneringens øverste hylde – XtraCon Skakligaen 

– bød den netop afsluttede sæson på nedrykning til Bov og Oprykning til Skakklubben Evans. 

 

Pokalturneringen for hold. Vi har forsøgt at sparke gang i pokalturneringen ved at invitere til 3 

decentrale, indledende stævner på hverdagsaftner fulgt af Hovedkredsens sædvanlige pokalstævne, 

der afgør, hvilke hold der kvalificerer sig til Pinsefinalen i Svendborg. Det har været en betinget 
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succes. Det samlede antal tilmeldte hold er steget betydeligt i.f.t. 2017, men den geografiske forde-

ling af holdene har betydet, at kun 1 indledende stævne rent faktisk er afholdt. 

 

Ungdomsarbejde. Bestyrelsen må gentænke situationen, idet det desværre ikke er lykkedes at få 

bemandet et udvalg, der skulle arbejde med brobygning mellem skoleskak og klubskak.  

 

Weekend skaklejr for voksne. Dansk Skak Unions skaklejr på Løgumkloster Højskole den 23.-25. 

februar 2018 var fuldtegnet og vellykket. En succes i første forsøg! 

 

13. Næste periodes HB-møder 
 

Næste periodes HB-møder vil blive afholdt på følgende datoer: 

 

26. august 2018 

11. november 2018 

3. februar 2019 

19. april 2019 

 

14. Eventuelt 
 

PJ takkede RBC og PW for deres indsat i FU og HB. 

 

Dansk Skak Union har fået en ny IM, nemlig Jonas Bjerre. 

 

PW takkede for samarbejdet med HB. 

 


