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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ startede med at byde velkommen til HB-mødet og beklagede samtidig den sene udsendelse af de 

sidste bilag. 

 

Der er afbud fra JK på grund af sygdom og det har desværre ikke været muligt for JK at finde en 

afløser til dette møde. 

 

PJ meddelte, at AO vil tage referat af mødet og formentlig også gør det fremover. 

 

Fordelingen af stemmetal pr. 1. juli 2018 betyder, at 1. Hovedkreds har 2 ekstra stemmer, medens 2. 

og 6. Hovedkreds hver har 1 ekstra stemme. 

 

BS bemærkede, at PJ har for mange arbejdsopgaver og at der må være nogen i FU, der kan tage 

over. 

 

MF og PR var enig med BS. 

 

MF ville gerne have udsat alle punkter vedrørende reglementer udsat, idet han mente, at forslagene i 

nogle tilfælde ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdede. 

 

BWS meddelte, at han trækker sig fra FU senest til påsken på grund af for mange andre gøremål og 

beklagede, at han var nødt til at trække sig så hurtigt. 

 

PJ ville gerne have behandlet nogle af forslagene omkring reglementsændringer, idet nogle af dem 

dårligt kan udsættes. 

 

BS ville gerne have en drøftelse af FU´s struktur på næste HB-møde. 

 

AO redegjorde for behovet for fyldige og præcise referater. 

 

BS meddelte, at han på næste HB-møde gerne ville have en drøftelse af arbejdsformen i HB og FU. 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 26. august 2018 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 
 

Der har været en mailafstemning omkring dispensationsmuligheder i forbindelse med U-DM, som 

ikke resulterede i nogen ændring af den nuværende praksis. 
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Der har desuden været afholdt en mailafstemning omkring tidspunktet for udmelding af Dansk Skak 

Unions stillingtagen til præsidentvalget i FIDE. Konklusionen på afstemningen blev, at formanden 

har mandat til at afvente forhandlingerne ved OL inden officiel stillingtagen og at det vil blive 

meldt ud kort inden stemmeafgivningen, hvilken kandidat Dansk Skak Union vil stemme på. 

 

NSL ville gerne have præciseret, at det kun er formanden, der kan iværksætte mailafstemninger. 

 

Dette blev bekræftet. 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ var glad for, at der igen er god tilslutning til nogle af de store traditionsturneringer i Aarhusom-

rådet. 

 

Der er prøvet nogle nye koncepter og hvis det er det, der gør at der kommer nye kunder i butikken, 

må det det være vejen frem. 

 

Det er også glædeligt, at Esbjerg igen er kommet på banen med en international turnering. 

 

PJ var også glad for at se, at andre viser interesse for skak på international plan – både som spiller 

og som tilskuer til de store internationale begivenheder. Det er også glædeligt, at vi i år har haft 4 

hold med i Europacuppen, som alle var gode repræsentanter for dansk skak. 

 

PJ oplyste, at ECU gerne vil have flere kvindehold med i Europacuppen. Man er meget positive fra 

ECU´s side overfor at Dansk Skak Union kan sende et udvalgt kvindehold til turneringen. 

 

PJ bemærkede på forespørgsel, at det primært er Dansk Skak Unions egen skyld, at der ikke er sket 

så meget endnu i Imageprojektet. 

 

BWS oplyste, at Hillerød Skakklub har følt sig så inspireret af sidste HB-møde, at de er gået i gang 

med deres eget PR- og træningsprojekt. 

 

PJ meddelte, at den kommende tid i meget høj grad vil komme til at gå med at få færdiggjort de 

mange igangværende projekter. 

 

Vi skal have gjort noget mere på breddeområdet, hvor vi skal have lavet nogle flere skaklejre for 

voksne. Der har været efterlyst egnede steder øst for Storebælt, men der er endnu ikke kommet no-

gen positive tilbagemeldinger om egnede steder. 

 

PJ mente, at vores 2 holds deltagelse ved OL samlet set var en succes. Der var tale om nogle godt 

sammensatte hold og de leverede også nogle gode resultater. Især var Jakob Vang Gluds præstation 

rigtig flot. 

 

Der er endnu ikke indhentet evalueringsskemaer fra spillerne, men det vil ske i løbet af kort tid. 
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PJ bemærkede, at det også fremover skal være muligt at støtte individuelle turneringer og mester-

skaber under elitepolitikken selvom man ikke nødvendigvis er inde omkring landsholdene. Der er 

derfor også yderligere budgetønsker til det formål. 

 

PJ oplyste, at forslaget om lempelse af turneringsafgifterne i FIDE som foreslået af Danmark er 

godkendt, så nu mangler kun den praktiske udformning af reglerne. 

 

PR nævnte, at PJ havde glemt at nævne resultaterne fra DM i hurtigskak for seniorer i Helsingør. 

 

PR nævnte, at det i hans tid som divisionsturneringsleder var svært at finde hold, der ønskede at 

deltage ved Europacuppen. 

 

PR roste PJ for hans arbejde med at få ændret turneringsafgiften i FIDE. 

 

KP nævnte, at der er stadig er et problem omkring terminerne for divisionsturneringen. 

 

KP ville gerne vide om der var indhentet hjælp fra vores tidligere kasserer, Rene Baarup-

Christensen i forbindelse med kassererskiftet og arbejdet med at få den nye kasserer kørt ind.  

 

PJ oplyste, at vi har fået hjælp fra Rene Baarup-Christensen i forbindelse med indkøringen af den 

nye kasserer. 

 

BS roste PJ for hans bemærkninger omkring breddearbejdet. 

 

BS var utilfreds med det nordiske samarbejde, som han ikke mente er et samarbejde. 

 

BS var utilfreds med, at Nordisk Skakforbund gerne vil bestemme hvornår det nordiske mesterskab 

for seniorer skal spilles, selvom de ikke betaler noget til turneringen. 

 

AR oplyste, at der rent faktisk havde været forsøgt at få et kvindehold med til Europacuppen, men 

det var udskudt, idet det også var OL år. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

5. Økonomi og Regnskab 
 

PGO redegjorde for sit arbejde med at få styr på regnskabet siden hans overtagelse i august i år. Der 

mangler stadig lidt. 

 

PGO redegjorde for det udsendte materiale og forklarede lidt om en mulig anderledes måde at præ-

sentere tallene på. 

 

PGO oplyste, at der løbende har været trukket på Rene Baarup-Christensen, men PGO har forsøgt at 

samle punkterne i større bunker. PGO vil kontakte vores ene revisor, Jacob Kaaber lige efter nytår 

med henblik på afholdelse af et formøde inden selve revisionen af regnskabet. 

 

Der mangler stadig nogle få ting, blandt andet opkrævning af kontingent for enkeltmedlemmer. 
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MF ville gerne rose for det udsendte materiale, men undrede sig over nogle enkelte poster. 

 

PGO oplyste, at posterne er udtryk for nogle af åbenstående punkter samt at der mangler nogle ef-

terposteringer. 

 

CA efterlyste nogle præmier i forbindelse uddelingen af initiativpræmierne.  

 

PJ oplyste, at arbejdet har afsløret behovet for en kasserermanual, idet der for en ny kasserer er 

mange komplekse arbejdsopgaver at sætte sig ind i. 

 

Orienteringen blev herefter taget til efterretning. 

 

6. 2. behandling af budget 2019 
 

PGO redegjorde for det udsendte budget, herunder note 7 omkring støtte til turneringer og seniorer-

ne. 

 

BS efterlyste oplysninger omkring alderssammensætningen af medlemmerne og en analyse af dette. 

 

AO henviste til de udsendte medlemstal og den undersøgelse som Thorbjørn Rosenlund præsente-

rede for HB i påsken 2017 i Rebild. 

 

Elitestøtten er sat op til 100.000 kr. 

 

PR har beregnet sig frem til, at rating afgifterne vil være 97.000 kr. 

 

Der er afsat yderligere 10.000 kr. til Pige-DM. Beløbet er samlet under Ungdoms-FU. 

 

AR bemærkede, at der skal afsættes i alt 9.000 kr. til deltagelse i Europacuppen. 

 

EM for hold til afholdes i Batumi i Georgien og PJ bemærkede, at der kan være usikkerhed omkring 

prisniveauet ved EM. 

 

PGO oplyste, at det endelige budget giver et underskud på 218.850 kr. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

  

7. Dansk Skak Unions logo 
 

PJ redegjorde for bevæggrundene til at skifte logo for Dansk Skak Union. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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8. Dansk Skaksalg ApS 
 

AO oplyste, at Dansk Skaksalg ApS har modtaget et lån på 35.000 kr. fra ejeren, Dansk Skak Uni-

on. 

 

Beløbet er bogført i skaksalget som et lån og baggrunden for lånet er likviditetsproblemer primært 

som følge af svigtende salg efter Dansk Skak Unions store indkøb hos DGT tidligere på året. Alle-

rede i forbindelse med HB-beslutningen om indkøbene blev det nævnt, at det kunne blive nødven-

digt at kompensere skaksalget, da det i en periode fremover ville blive svært at sælge materialer til 

danske klubber som følge af indkøbene. 

 

Dansk Skaksalg ApS´s bestyrelse har under forudsætning af HBs godkendelse planer om at drosle 

ned på salget af skakbøger, idet der efter bestyrelsens opfattelse ikke er tilstrækkelig rentabilitet i at 

sælge skakbøger i større omfang.  

 

Det er planen at sælge ud af det eksisterende lager og frem over koncentrere indsatsen om at sælge 

ure, skakspil, noteringslister m.v. til klubberne og medlemmerne. Herudover vil der stadig blive 

solgt undervisningsmateriale på dansk, ligesom projektet med bogudgivelserne fra Aagaard også vil 

blive videreført. 

 

Den nuværende hjemmeside er efterhånden forældet og en ny er hårdt tiltrængt. 

 

CA mente, at man bør bibeholde bogsalget i Skaksalget, men i et mere begrænset omfang og i ste-

det være mere opmærksomme på at indkøbe de rigtige bøger. 

 

PJ oplyste, at han personligt ville være ked af at man ikke længere ville kunne købe skakbøger i 

Danmark, hvor man inden man køber kan se varen fysisk. 

 

Skaksalget er ikke rentabelt i sin nuværende driftsform når man ser på arbejdsmængden i forbindel-

se med salg af enkeltordrer. 

 

NSL syntes også, at det vil være trist uden et skaksalg med salg af skakbøger. 

 

AO bemærkede, at Dansk Skaksalg ApS vil kunne komme til at realisere nogle større underskud i 

fremtiden hvis man fortsætter med uændret drift, hvorimod man vil kunne slippe med blot mindre 

underskud i en periode med et begrænset bogsortiment indtil materialesalget kommer op igen. 

 

SH var bekymret for om skaksalget vil blive mindre attraktivt som forretning uden bogsalget som vi 

kender det i dag. 

 

KP var meget overvældet af det flotte udvalg, som skaksalget præsenterede ved DM i Svendborg. 

 

PR ville være meget ked af det, hvis skaksalget stopper med at sælge bøger og software. 

 

PJ bemærkede, at det er en strategisk beslutning om skaksalget skal fortsætte med at sælge bøger i 

samme omfang som tidligere, om bogsalget skal reduceres, eller om det helt skal stoppes for alt 

andet end undervisningsmateriale på dansk. 
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PJ konkluderede, at bestyrelsen for skaksalget skal arbejde videre med at optimere varesortimentet, 

men at HB for nuværende ikke er indstillet på at stoppe med bogsalget helt uden at der kommer en 

mere uddybende redegørelse. 

 

9. PR-projekt 
 

PJ oplyste, at Rune Friborg har haft barselsorlov og at Dansk Skak Union i den forbindelse ikke har 

behandlet dette korrekt lønmæssigt, således at det ikke er blevet registreret korrekt ved Udbetaling 

Danmark. 

 

PJ oplyste, at han har bevilget Rune Friborg almindelig løn i stedet som kompensation for Dansk 

Skak Unions fejl. Fejlen har kostet os ca. 30.000 kr. 

 

Rune Friborg har meddelt, at der snart kommer 4 nye videoer. 

 

Der er et projekt i gang i Aarhus, som involverer Dokk1, Godsbanen samt ARoS. 

 

BS meddelte, at han vil tage kontakt til Rune Friborg om et nordjysk projekt, med kopi til PJ. 

 

PJ var skuffet over, at der ikke er flere klubber og hovedkredse, der har meldt ind omkring ønsker 

til arrangementer. 

 

BS bemærkede, at problemet er, at mange af de folk, der har været med i mange år, egentlig ikke 

ønsker forandringer eller nye tiltag. 

 

AR orienterede om en ide til et muligt ”dansk-estisk” arrangement i forbindelse med Dannebrogs 

800 års jubilæum i 2019. 

 

10. Reglement for DM i lynskak 
 

PJ redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag. 

 

SH nævnte, at der mangler regler for omkampe, idet der spilles semifinaler og finaler i turneringen. 

 

Punktet udsættes til behandling på næste HB-møde. 

 

11. Reglement for DM i hurtigskak 
 

Punktet udgår. 

 

12. Reglement for DM i hurtigskak for kvinder 
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Punktet udskydes til behandling på HB-mødet i februar 2019. 

 

13. Reglement for kandidatklassen ved DM 

AR redegjorde for det udsendte forslag, der inkluderede Kvinde-DM. 

 

SH ville gerne vide om kvinderne er blevet spurgt om deres holdning til at spille Kvinde-DM som 

en del af Kandidatklassen ved DM. SH var bekymret for at komme til at kåre en Danmarksmester 

for kvinder i en turnering med kun 1 kvindelig deltager. 

 

AR oplyste, at man har spurgt kvinderne, der er kommet med flere forskellige forslag – blandt andet 

knock out og indledende grupper med finaler. 

 

PJ foreslog, at man kunne sætte et minimum for antal af deltagende kvinder som forudsætning for at 

kunne kåre en Danmarksmester for kvinder. 

 

Punktet udskydes til behandling på HB-mødet i februar 2019. 

 

14. Fjernelse af kvindeklasse og reglement for kvinde event 

Punktet udskydes til behandling på HB-mødet i februar 2019. 

 

15. Reglement for Pige-DM 
 

AR redegjorde for det fremsendte forslag. 

 

MF ville gerne påtage sig, at redigere forslaget og fremsende det til FU med henblik på senere god-

kendelse via mailafstemning inden turneringens afholdelse. 

 

16. Skakhåndbogen – afsnit 4 Reglement for DM og koordine-
rede turneringer 

 

MF ville gerne udarbejde et forslag til teksten omkring kamp- og dommerlicens til brug for behand-

lingen af forslaget på HB-mødet i februar 2019. 

 

17. Stillingtagen til forsøget i pokalturneringen 
 

PJ oplyste, at der ikke er modtaget nogen konklusioner på forsøget fra Pokal- og divisionsturne-

ringslederen. 
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PJ beklagede, at man endnu ikke har fået spurgt divisionsklubberne om deres mening omkring 

match- eller brætpoint. 

 

18. Ratingreglementet – formel godkendelse af automatisk 
regulering af lyn- og hurtigskakrating 

 

PJ redegjorde for det fremsatte forslag. 

 

MF bemærkede, at det skal gælde for både hurtig- og lynskak. 

 

KP spurgte til ikrafttrædelsesdato. 

 

PJ meddelte, at han senere vil melde en ikrafttrædelsesdato ud. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

19. Dansk Skak Unions bankforbindelse (lukket punkt) 
 

Det blev besluttet, at der ikke skal refereres vedrørende dette punkt. 

 

Konklusionen på drøftelserne i HB blev, at Dansk Skak Union på nuværende tidspunkt ikke tager 

skridt til ændring af vore bankforbindelser. 

 

20. Nyt fra hovedkredsene 
 

PJ beklagede den sene udsendelse af bilaget med medlemstallene. 

 

SH oplyste, at der er stiftet en ny skakklub, Skak for Sjov med udelukkende børnemedlemmer. 

 

PR oplyste, at de har en skakklub på Bornholm, hvor medlemstallet er steget med 40 % - fra 10 til 

14.  

 

CA meddelte, at den store stigning i medlemstallet skyldes en mellemregning i forbindelse med 

sammenlægning af 2 klubber. 

 

I øvrigt henvises til nedenstående beretninger fra de enkelte hovedkredse. 

 

1. Hovedkreds: 

 Vi har haft delegeretmøde hvor der nærmest ingen ting skete. Der er færre og færre der møder op 

og vores mail henvendelser til div. formænd på at få flere ind i bestyrelsen gav ikke nogen resulta-

ter.  

 

Vi er kommet i gang med holdturneringen. Vi har 40 8-mands hold og 7 4-mands hold til start.  
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Vi starter Junior holdturneringen/junior elitetræningen op på lørdag d. 17/11, indtil videre er der 

tilmeldt 14 4-mands hold.  

  

Vi afholder KM i disse dage som bliver sendt live. Vi har ændret konceptet for at deltage så det nu 

er en finale gruppe som spiller om KM titlen.  

  

Vi har haft Nikolaj Mikkelsen til at holde foredrag om OL. 

 

2. Hovedkreds: 

Vores holdturnering er gået i gang med et rimeligt antal hold. Vi kunne altid tænke os lidt flere del-

tagere, men desværre skal man efterhånden være glad for, at det ikke ser nævneværdigt værre ud 

end sidste år.  

 

Der er god gang i vores EMT-konkurrence, hvor mange klubber tilbyder sig med turneringer. Vi 

glæder os over, at vores hjemmeside er blevet ”frisket op”. Der er udbredt tilfredshed med det nye 

design og de nye tiltag, som kommer til udtryk på siden.  

 

Ungdomsturneringerne er kommet godt i gang. Meget tyder på en fremgang i forhold til sidste sæ-

son.   

 

3. Hovedkreds:  

Odensemesterskabet blev igen afholdt i weekenden i uge 41.  Der var i år ca. 100 deltagere, hvilket 

var der også var sidste år.  Det høje deltagerantal skyldes formentlig at det lå lige op til skolernes 

efterårsferie samt de pæne pæne præmier i de 2 øverste grupper.   

 

Den første runde af den fynske holdturnering er blevet afviklet, og som noget nyt i år har vi forsøgt 

os med en kreds/gruppe med 6-mandshold. 4 klubber har valgt at deltage i denne kreds/gruppe, 

hvilket betyder at alle hold møder hinanden både ude og hjemme.   

 

Vi oplever i 3. hovedkreds en lille medlemsfremgang, hvilket primært skyldes at en del juniorspille-

re er blevet meldt ind i klubberne. Vi arbejder derfor på et program for vores juniorer, så det forbli-

ver attraktivt at være medlem.  

  

6. Hovedkreds: 

Skakklubben Rokaden og Randers Skakklub har hen over sommeren arbejdet på en sammenlægning 

af de to klubber. Begge klubbers generalforsamlinger har i første omgang sagt ja til ideen, og den 

27. november holder begge klubber en ekstraordinær generalforsamling, hvor en sammenlægning 

kan vedtages endeligt. Efterfølgende samme aften afholdes den samlende generalforsamling med 

virkning fra 1. januar. I den forbindelse har de to klubber fået dispensation til at stille fælles hold i 

holdturneringen.  

 

Skakklubben Rokaden kunne i september indvie et skakbord på Østervold i centrum af Randers. 

Vejrmæssigt ikke det bedste tidspunkt, men bordet skulle lige lande fra Kina.  

 

Skakklubberne VRS og Sk. 1968 har holdt interne festligheder i anledning af henholdsvis 70 års- og 

50 års jubilæum.  
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Aarhus Festugeturnering afvikledes i år med ca. 100 deltagere - et tal langt over det normale for de 

senere år. Et par ihærdige spillere gjorde en stor indsats for at skaffe spillere til turneringen, ligesom 

man afviklede den efter et nyt koncept og i nye omgivelser. Jonas Bjerre vandt titlen som Aarhus-

mester.  

 

På Aarhus Bibliotek, Rampen er det muligt at spille / lære at spille skak hver fredag fra 10-12. En 

ihærdig bibliotekar står for undervisningen. Det er gratis at være med.  

 

Ved Ungdoms DM i Skanderborg hentede hovedkredsen 2 titler.  

 

IM Martin Zumsande fra Tyskland blev en overraskende suveræn vinder med 8/9 hele 2½ point 

foran de nærmeste forfølgere i GM-turneringen i Chesshouse i september. Turneringen afvikledes 

sammen med Aam.  

 

Ud over de klassiske onsdagsturneringer og lørdagsskakken for børn, har der været tre nye tilbud på 

hylderne i Chesshouse. Igor Teplyi laver træning for spillere i kategorien 1000 – 1500 i rating, I 

september fulgte Klaus Berg op med træningstilbud for spillere mellem 1700 og 2000 i rating, og 

endelig er der tilbud til topspillerne over 2200 i rating ved Mads Andersen. Aktiviteter der følges op 

på.  

  

Chesshouse har planer om en stor skakfestival i februar (uge 7 - vinterferien) indeholdende: - GM 

turnering - ÅM (også i lyn- og hurtigskak) - ÅM i skoleskak - Senior DM - IM turnering for kvinder 

(arr. af VRS i anledning af klubbens jubilæum) - skakaktiviteter for folk, der ikke kan spille skak  

 

6. hovedkreds arrangerer dommerkursus i weekenden den 19. – 20. januar i Chesshouse. Tilmelding 

senest 13. januar. 

 

7. Hovedkreds: 

  I efterårsferien afholdt vi den 4.  Larsen Nordjyske Mindeturnering.  Med 60 deltagere i hoved-

gruppen. Seniorer 50+ og 65+ i samme gruppe. Udover danske deltagere var det fortrinsvis svenske 

og norske deltagere. Derudover var der 5 personer fordelt på Island, Ukraine, Belgien, Tyskland og 

Rusland .  

 

Vi havde deltagelse af den regerende Verdensmester for seniorer 65+  Svessnikov. Han kom direkte 

fra det russiske seniormesterskab i hurtigskak og vandt også vores turnering, så nu har han både en 

russisk og en dansk mestertitel. Han var et meget sympatisk bekendtskab, der i Larsens ånd spillede 

skarpt på gevinst. Han gav udtryk for ved afslutningen, at han fandt vores arrangement i topklasse 

blandt de vesteuropæiske seniormesterskaber. Også vore skandinaviske venner var meget tilfredse. 

Vi er uden tvivl, den mest repræsentative seniorturnering, og vi burde have retten til at kåre den 

nordiske seniormester.    

 

Medlemstallet i 7.HK har desværre toppet, men vi har dog stadig et medlemstal, der ligger højt i 

forhold til de senere år.  

 

Vi har godt gang i de vanlige aktiviteter. Grand PRIX turneringer  for juniorer og  åben række kører 

med mange deltagere.  
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Vi har mod sædvane 4 divisionshold i 2.division, hvilket har reduceret deltagelsen i vor egen hold-

turnering.  

 

Vi får nye medlemmer, men aldersfordelingen i klubberne giver et naturligt frafald blandt de ældre 

medlemmer. Vi tror, vore junioraktiviteter vil give os et medlemsfremgang.  

  

8. Hovedkreds: 

  

Det går godt  

  

Det er vel nok en af de mest misbrugte sætninger der findes, men ikke destro mindre så er det sådan 

jeg syntes det er i 8 Hovedkreds.  

  

Klubberne syder af aktivitet, den ene turnering efter den anden startes og afsluttes, holdturneringen 

er startet, og kommet godt fra land, og vores nye holdturneringsleder har gjort en kæmpe indsats for 

at få det hele lært og startet ordentlig op. En form for Danmarks historie er der vel også skrevet, idet 

det ikke er så ofte at en ny klub starter op, og ydermere spiller med i holdturneringen.  

  

Medlemstallet er vendt tilbage til det normale niveau, det skyldes ikke mindst at et par af de nye 

ungdomsafdelinger har stor succes med at tiltrække nye medlemmer.  

  

Hvornår er det sidst sket af en klub har fået 3 nye medlemmer indenfor en måned som alle hedder 

Noah!!  

  

Derudover så kan det nævnes at Danmarks østligste afdeling i en skakklub, nemlig Svaneke Skak-

klub som er en del af Bornholm Skakklub, har fået en medlemsfremgang på 40 procent  

  

9. Hovedkreds:  
Hovedkredsens 30. holdturnering er gået i gang. 9. hovedkreds har 4 divisionshold samt en Mester-

række med 7 hold, en A-række med 9 hold, en B-række med 7 hold og en C-række med 4 hold. 

Sidstnævnte spiller dobbeltrundigt. De ulige holdantal i M og A skyldes, at en oprykningsberettiget 

klub ikke kan stille 8 mand om søndagen. Kun 172 faste holdspillere i hovedkredsens turnering er 

en voldsom tilbagegang siden de 512 spillere i 1989/90 ved hovedkredsens oprettelse og er desvær-

re symptomatisk for medlemsudviklingen. På den anden side er det glædeligt, at ca. 2/3 af hoved-

kredsens medlemmer spiller fast på divisions- eller hovedkredshold.  

 

Hovedkredsen vil formentlig være positiv over  for fra næste sæson at tillade medlemmer i klubber i 

andre hovedkredse at spille holdskak i vores turnering, hvis de også er A-medlem i en af vores 

klubber.        

 

Det gode samarbejde med den lokale skoleskak i den foregående sæson fortsætter med folk fra 

skakklubberne som medhjælpere ved skoleskakkens stævner, hvoraf der nu er afholdt 2 med hen-

holdsvis 71 og 61 deltagere.  

 

Også i denne sæson har hovedkredsen til uddeling ved stævnerne udarbejdet en pjece med beskri-

velse af skakklubbernes tilbud til interesserede skoleskakelever. 

 

Sydjysk Hovedkreds: 
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Holdturneringen er i gang. I år med 34 hold (16 hold á 8 spillere og 18 hold á 4 spillere) mod sidste 

sæsons 40 hold. Klubdøden har desværre været hård, så det er ikke uventet. Hovedkredsbestyrelsen 

har taget hul på justeringer, der skal sikre den fremtidige holdturnering. I år spiller alle 4-mandshold 

i samme række i en forrunde før jul, hvor efter der sker opdeling i A- og B-række efter jul.  

  

De senere år er det ikke lykkedes at få oprettet en C-række for junior/skoleskakspillere inden for 

rammerne af holdturneringen. I år forsøger Springeren Skoleskak og Fredericia Skoleskak sig med 

2 skoleskakstævner for hold. Der dannes 4-mandshold ud fra de tilmeldte deltagere, så spillere fra 

klubber, der ikke kan stille med 4 spillere, kan også være med.   

  

Hovedkredsens serie af 7 hurtigskakturneringer i løbet af en sæson er godt i gang. De første 3 med 

henholdsvis Ribe Skakklub, Skakklubben Springeren og Grindsted Skakklub som arrangører. Des-

værre er deltagerantallet indtil videre lidt lavere end tidligere år, men mange af Hovedkredsens 

medlemmer er trods alt aktive i én eller flere afdelinger af turneringsrækken. God tilslutning var der 

dog til Grindstedstævnet, og arrangørklubben bød i anledning af klubbens 100-års jubilæum på vel-

komstchampagne, frokostsmørrebrød og Othellolagkage til eftermiddagskaffen!   

 

Lars Wilton og Esbjerg Skakforening har taget et nyt initiativ og arrangerede i efterårsferien en IM-

turnering (10 deltagere – alle mod alle). Vindere blev IM Mikkel Antonsen og GM Dmitrij Kollars. 

Begge scorede 7 af 9 og delte således førstepladsen. I forbindelse med turneringen blev Hovedkred-

sens nyindkøbte DGT-materiel taget i brug, og der blev således vist live-skak fra turneringen.  

 

HK-bestyrelsen har drøftet ideer til, hvordan vi kan understøtte klubberne. Næste skridt bliver en 

prioritering og konkretisering af ideerne.  

  

Genforeningsjubilæum 2010. HK-bestyrelsen er gået i gang med at undersøge mulighederne for at 

markere jubilæet med en skaklandskamp 2020.  

  

21. Eventuelt 
 

PJ oplyste, at økonomien for FIDE forventes at blive forbedret som følge af ændringen i turnerings-

afgiften, idet det forventes en øget indberetning af turneringer med alle-mod-alle. 

 

PJ oplyste, at der er indgået en aftale med en virksomhed i Vejle om leje af lokaler til opbevaring af 

Dansk Skak Unions materialer og på sigt også det øvrige arkiv. Der er desuden tegnet en forsikring 

for vores materialer, der dækker under opbevaring, transport og brug under forudsætning af forsvar-

lig omgang med udstyret. 

 

Der skal etableres en ordning med opsyn med lageret. 

 

KP bemærkede, at Skakbladet ofte kommer frem i våd tilstand. PJ kan nikke genkendende til dette 

ud fra de reaktioner han får fra medlemmerne. 

 

CA spurgte til aftalen med OK Benzin. PGO oplyste, at han har set noget materiale fra OK, men 

kan ikke huske hvad. 


