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Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
Poul Guldbæk Olesen (PGO) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Jesper Scherling Fris (JF) 
 
Afbud: 
Arild Rimestad (AR) 
 
 
 
 

Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Peter Olsen (PO)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 
3. HK: Michael V. Nielsen (MN) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP) 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Arne Hove (AH) 
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 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ bød velkommen og meddelte, at Arild Rimestad desværre havde meldt afbud på grund af syg-

dom.  

 

Peter Olsen deltog fra 1. hovedkreds i stedet for Sigfred Haubro og Leif Hamborg mødte fra 9. ho-

vedkreds i stedet for Morten Fabrin. 

 

PJ meddelte, at PGO vil være mødeleder. 

 

PJ meddelte, at der er indbudt 2 gæster til HB-mødet, idet Rune Friborg er indbudt til punktet om-

kring imageprojektet og Tim Bjerre til punktet omkring Dansk Skaksalg ApS. 

 

Det blev desuden meddelt, at HB-møderne fremover normalt vil starte kl. 10. 

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 19. april 2019 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Godkendelse af referatet af Delegeretmødet d. 21. april 2019 
 

HB noterede sig, at der er udarbejdet et referat, der er godkendt af dirigenten.  

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. 

 

4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 
 

Der har været 3 mailafstemninger i HB siden sidste møde: 

 

Den første foregik i maj angående afvisning af optagelse af Dick Sørensen som enkeltmedlem i 

Dansk Skak Union. Resultatet af afstemningen blev, at HB ikke ønskede, at Dick Sørensen skulle 

optages som medlem under henvisning til indholdet af hans omfattende skriverier og chikane over-

for flere tillidsfolk i Dansk Skak Union og i medlemsklubberne.  

 

Denne beslutning blev efterfølgende omstødt af Skaknævnet. 

 

Den anden mailafstemning vedrørte et forslag fra divisionsturneringsudvalget, hvor man ønskede at 

afprøve en ny model for tilrettelæggelsen af dobbeltrunderne i Skakligaen. Dette forslag blev god-

kendt. 

 

Den sidste mailafstemning drejede sig om støtte til Chess House i form af et lån til huslejebetalin-

gen for 3. og 4. kvartal 2019.  
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Det blev besluttet at yde Chess House et lån på op til 76.000 kr. og lånet udbetales i form af betaling 

af de 2 huslejer, dog således at beløbet nedsættes med det Chess House kan nå at hensætte hertil 

inden betalingen af huslejen forfalder. 

 

5. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ takkede for den store opbakning til Chess House.  

 

1. og 8. hovedkreds har endnu ikke betalt for leverancerne af DGT udstyret sidste sommer. Det var 

en del af vilkårene, at det var hovedkredsene, der skulle stå for indkøbene og betalingen. 

 

En del af presseomtalen i forbindelse med hændelserne i Chess House, fremstiller John Christoffer 

Christensen som offer. Der er ingen restriktioner overfor John i skakkredse, men der kan være nogle 

betingelser omkring offentlige udtagelser, hvor der skal være en ledsager med, som ikke kan være 

faderen.  

 

John skal på ingen måde lide under det faderen har gjort. 

 

Årsagen til at John blev taget af deltagerlisten til EM, var at egenbetalingen ikke var indbetalt selv-

om fristen trods påmindelser var langt overskredet. 

 

Hvis andre spillere heller ikke indbetaler egenbetalingen inden fristen, vil disse heller ikke komme 

med. 

 

KP mente at Chess House skal have en lokalt funderet økonomi og at Dansk Skak Union ved brug 

skal betale kostprisen uden at få favorable vilkår. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

6. Imageprojektet 
 

Der er etableret en side: www.altomskak.dk, hvor alle kan få noget at vide om skak. 

 

Der er allerde 12 videoer online, men der kommer flere, som endnu ikke er offentliggjort. 

 

Rune Friborg gennemgik sit arbejde med imageprojektet. 

 

PO ville gerne vide hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at få lavet ændringer til landkortet på 

www.altomskak.dk.  

 

Rune Friborg oplyste, at oplysningerne trækkes direkte fra Dansk Skak Unions medlemskartotek og 

man ellers kan kontakte Claus Marcussen. 

 

Selve www.altomskak.dk er udarbejdet af KH Online. 

http://www.altomskak.dk/
http://www.altomskak.dk/
http://www.altomskak.dk/
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På forespørgsel oplyste, Rune Friborg at han indtil videre har besvaret mails via kontaktformularen, 

men at Dansk Skak Union skal have fundet en anden til at besvare mail, idet Rune Friborg ikke 

længere er ansat. 

 

Der er lavet nogle standarder i forbindelse med projektet, som gør det muligt at få udarbejdet visit-

kort, flyers og andre reklametryksager med et ensartet genkendeligt grafisk udtryk. 

 

Rune Friborg anbefalede, at Dansk Skak Union opretholder en stram grafisk linie, opgraderer 

Dansk Skak Unions streamning samt promoverer www.altomskak.dk  

 

LH bemærkede, at han personligt syntes godt om Rune Friborgs arbejde, selv om der ikke har været 

nogen arrangementer i 9. hovedkreds’ område. 

 

PR ønskede information til klubberne om hvad man kan få hjælp til fra Dansk Skak Union. 

 

PJ bemærkede, at Dansk Skak Union har en opgave med at få fortalt om videoer mv. på hjemmesi-

den, Facebook og i Skakbladet. 

 

CA mente, at Dansk Skak Union mangler at oplyse klubberne om mulighederne med f.eks. Face-

book.  

 

CA mente, at det er hovedkredsenes ansvar at komme ud til klubberne. 

 

KP var enig med CA. Klubberne skal motiveres til at komme i gang. 

 

LH spurgte til medlemskampagne delen. 

 

AO bemærkede, at det aldrig har været en medlemskampagne, men et imageprojekt. Formålet har 

været at skabe bevidsthed om skak i mediebilledet. Selve medlemshvervningen har været op til 

klubberne. 

 

PJ bemærkede, at han ikke er tilfreds med medlemskampagnedelen rundt omkring i landets klubber. 

 

KP mente, at vi skal i gang med at offentliggøre videoerne. 

 

JF fortalte, at Allerød Skakklub har haft stor succes med deres egen Facebook kampagne. 

 

PO foreslog, at videoerne skal offentliggøres med 1 video om ugen så længe lager haves. 

 

7. Regnskab og økonomi 
 

PGO gennemgik det udsendte bilag. 

 

CA manglede afregningerne for DM og Pokalturneringen for både 2018 og 2019. 

 

PJ oplyste, at han først for nyligt har godkendt DM regnskabet på grund af andre arbejdsopgaver. 

http://www.altomskak.dk/
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NSL oplever nogle frustrationer i egen hovedkreds og ønsker der sker en opstramning af diverse 

procedurer. 2. hovedkreds mangler penge for enkeltmedlemmer og nogle mangler penge fra divisi-

onsturneringen m.v. 

 

Inge Hansen Jensens mailadresse i Dansk Skak Union er kontor@skak.dk  

 

PR mente, at der skal laves en fast procedure for hvornår man kan få godkendt juniorinstruktørord-

ninger. 

 

AO oplyste, at skaksalget bogfører indbetalinger til juniorinstruktørordningen løbende i skaksalgets 

bogholderi. 

 

AH ville gerne have procedurerne nedskrevet. 

 

NSL spurgte til muligheden for at hovedkredsene selv kan stå for opkrævningen af kontingent for 

enkeltmedlemmer. 

 

AO bemærkede, at hovedkredskontingentet for enkeltmedlemmer er ens for alle hovedkredsene, 

nemlig 80 kr. årligt. 

 

PGO orientering blev herefter taget til efterretning. 

 

8. Budget 2020 
 

PGO gennemgik det udsendte oplæg til budget for 2020. 

 

Tidligere har Dansk Skoleskak haft udgifter til U-NM med henholdsvis 190.000 kr. og 130.000 kr. i 

2014 og 2015. 

 

PR spurgte til hvad udgifterne dækker. 

 

NSL havde en henvendelse fra en klub, der ønskede at præmierne i skakligaen skal sættes op. 

 

PO mente ikke, at vi afholder divisionsturneringen af hensyn til præmierne. 

 

PO bemærkede, at udgiften til ungdomselitestøtten er for høj, nu da Jesper Thybo ikke længere er 

junior.  

 

Ungdomselitestøtten bør fremover være 125.000 kr. 

 

CA spurgte om man kunne få nogen til at finde en sponsor til at dække nogle af udgifterne til ung-

domselitespillerne. 

 

PJ bemærkede, at det vil være velkomment, hvis man kunne finde en person til at finde sponsoren. 

 

PR bemærkede, at præmien i skakligaen kommer fra en ekstern fond. 

mailto:kontor@skak.dk
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PR syntes, at det er et godt budget. 

 

Budgettet viser nu et underskud på 469.000 kr. 

 

KP bemærkede, at det er uholdbart i længden at køre med budgetunderskud. 

 

PJ bemærkede, at vi gennem længere tid har budgetteret meget konservativt. 

 

CA mente, at vores medlemmers aldersfordeling medfører, at der snart kommer en naturlig afgang. 

Det er et emne, som vi bør beskæftige os med i forbindelse med næste mødes seminardag. 

 

JF bemærkede, at man i Allerød har haft et særligt medlemskab for studerende, som ikke kommer i 

klubben. 

 

PO mente, at man godt kan lave en medlemskategori for ikke aktive spillere. 

 

KP var bange for, at klubberne vil miste kontingentkroner, idet medlemmerne blot vil overføres til 

en billigere kategori. 

 

KP vil gerne fastholde flere med tilknytning til Dansk Skak Union. 

 

PR bemærkede, at han hører om folk, der i stedet for medlemskab, ønsker at spille enkelte turnerin-

gen med et højere turneringsindskud  i stedet. 

 

PJ fortalte, at det i England har betydet klubdød, at man har indført spillerlicens i stedet for klub-

medlemskab. 

 

9. Dansk Skaksalg ApS 
 

Tim Bjerre startede med at spørge HB om de havde hørt, at Coop anbefaler sine medlemmer at 

handle ved Dansk Supermarked – nej det havde Tim heller ikke! 

 

Tim Bjerre mente ikke, at det er passende at et medlem af HB går ud og anbefale Skakshoppen når 

man i HB entydigt har bakket op om Dansk Skaksalg ApS. 

 

PR ville gerne høre hvad man så skulle gøre, hvis en klub henvender sig og spørger til tilbuddet fra 

Skakshoppen. 

 

Tim Bjerre spurgte om det ikke havde slået HB hvorfor Skakshoppen henvendte sig direkte til ho-

vedkredsene i stedet for selv at sende ud – Svaret er, at Skakshoppen ikke må henvende sig til klub-

berne direkte. 

 

PJ bemærkede, at man selvfølgelig støtter Dansk Skaksalg ApS, og det var der enstemmig opbak-

ning. 
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Tim Bjerre fortalte om samtaler med Niggemann fra Tyskland. De vil gerne lave en samarbejdsafta-

le med Dansk Skaksalg ApS. Det er aftalt med Niggemann, at de sender direkte til kunderne med 

provision til Dansk Skaksalg ApS. Varerne skal stadig bestilles og betales via Dansk Skaksalg ApS. 

 

Dansk Skaksalg ApS ligger stadig inde med et meget stort varelager, som søges solgt via nogle go-

de tilbud, foruden at skaksalget stadig er stedet, hvor man køber sine tryksager, materialer og 

dansksprogede bøger. 

 

Skaksalgets bestyrelse anbefaler aftalen med Niggemann. 

 

CA spurgte om det blev en tysk hjemmeside. Tim Bjerre oplyste, at hjemmesiden bliver som den 

plejer, hvor man både bestiller og betaler til Dansk Skaksalg ApS. 

 

CA spurgte om der er planer om at reorganisere hjemmesiden.  

 

AO forklarede om arbejdspresset omkring opstarten af skaksalget igen og bad om tid til Inge til lige 

at få styr på butikken. Der har trods alt kun været personale ansat i 25 dage. 

 

PJ spurgte til opsøgende salg til skoler.  

 

Tim Bjerre fortalte, at ideen ikke er opgivet, men indtil videre er der fokuseret på opstarten. 

 

HB tiltrådte, at Dansk Skaksalg ApS indgår en aftale med Niggemann. 

 

Tim Bjerre fortalte, at skaksalget eventuelt kunne få brug for et likviditetslån på 15.000 kr., hvilket 

blev godkendt. 

 

Tim Bjerre varslede, at der vil blive sendt mail ud hovedkredsene til videre udsendelse til klubber-

ne. Hovedkredsene lovede at sende videre. 

 

10. Chess House 
 

PJ fortalte, at huslejen for Chess House vil blive betalt af Dansk Skak Union direkte til udlejeren. 

 

PJ oplyste, at der ikke er planer om yderligere lån til Chess House. Dette ville kræve en ny henven-

delse til HB. 

 

Der vil blive lavet en tilbagebetalingsaftale med Chess House under hensyntagen til foreningens 

økonomi. 

 

11. Godkendelse af program for divisionsturneringen 
2019/20 

 

PO redegjorde for det udsendte program. 
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PO orienterede om en indsigelse fra Nørrebro Skakklub om ombytning af hjemme/udekamp i for-

bindelse med afviklingen af den afsluttende runde. Indsigelsen blev imødekommet. 

 

PO redegjorde for indsigelsen fra Tåstrup. PO oplyste, at divisionsturneringsudvalget har set på at 

fordele turene over Storebælt ligeligt. Alle jyske og fynske hold har 2 ture og sjællandske hold har 

1-2 ture. 

 

PO oplyste, at man fremover vil sætte et relativt højt km tal som kompensation for ture over Store-

bælt, for bedre at kunne sammenligne rejseudgifter. 

 

Skakligaen blev godkendt. 

 

PO redegjorde for indsigelsen fra Brønshøj i 1. division gruppe 1. Indsigelsen blev afvist og grup-

pen blev godkendt. 

 

1, division, gruppe 2 blev godkendt. 

 

2. division, gruppe 1 blev godkendt. 

 

2. division, gruppe 2 blev godkendt. Indsigelsen fra Tåstrup blev afvist. 

 

2. division, gruppe 3 blev godkendt. 

 

2. division, gruppe 4 blev godkendt. 

 

PO ville gerne undersøge om det har resultatmæssig betydning for klubberne om de har ude- eller 

hjemmekamp. 

 

AH mente, at det er mest afstanden, der har betydning. 

 

AO mente, at der kan være stor usikkerhed i en sådan undersøgelse på grund af stor lighed i kamp-

programmet fra år til år. 

 

HB ville gerne se en statistik på betydningen. 

 

12. Forslag til ændring af Dansk Skak Unions love 
 

Pj redegjorde for baggrunden for forslagets tilblivelse. 

 

CA mente, at det er problematisk, at man kan nægte enkeltpersoner at blive medlem af Dansk Skak 

Union. 

 

AO mente ikke, at det er et problem at nægte enkeltpersoner medlemskab, idet det er meningen, at 

der skal være særlige grunde til at nægte optagelse i Dansk Skak Union. 

 

PR mente ikke, at forslaget lever op til EU’s dataforordning, og henviser til sin samlever, der er 

ansat i skoleforvaltningen på Bornholm. 
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Ifølge notatet vil en eksklusion ikke kunne behandles på et delegeretmøde, hvorfor der argumente-

res for, at HB er eneste og endelig instans i eksklusionssager. 

 

PGO mente, at det er uheldigt, at de 3 forfattere ikke er til stede, så de kunne svare på spørgsmål. 

 

JF ridsede reglerne fra EU op og kunne ikke se, at der skulle være et problem. 

 

PJ mente ikke, at man kan underkende 3 juridisk uddannede dommeres vurdering. 

 

NSL mente ikke, at vi er nærheden af persondataforordningen med vores forslag. 

 

AO mente, at det er et problem at underkende 3 dommeres vurdering i forholdt til en ansat i en 

kommunal forvaltning. Det er i øvrigt et større problem at dømme folk i stilhed frem for offentligt. 

Ved at dømme i stilhed skaber man baggrund af myte dannelse og bringer i øvrigt tankerne hen på 

visse fremmede staters fremgangsmåde i svundne tider. 

 

For stemte: PJ, PGO, AO, JF, PO, NSL, MN, KP, LH og AH = 12 stemmer 

Imod: PR = 2 stemmer 

Undlod: CA = 2 stemmer 

 

Forslaget godkendt og fremsættes som HB’s forslag til delegeretmødet. 

 

13. Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde 
 

AO redegjorde for baggrunden for dagsordenspunktet, herunder at FU ønsker Dick Sørensen og 

Sven Erik Højstrup Christensen ekskluderet fra Dansk Skak Union, samt vedtaget forslaget under 

punkt 12. 

 

LH mente, at det er for lille en baggrund at afholde et ekstraordinært delegeretmøde på. 

 

PR mente, at det skal ske nu, idet det er nu vi har beviserne. 

 

NSL var bange for, at der ikke vil komme ret mange til et ekstraordinært delegeretmøde. 

 

AO mente også, at vi skal afholde et ekstraordinært delegeretmøde nu og oplyste i øvrigt, at det er 

tanken at afholde det i forbindelse med et andet skakarrangement. 

 

På forespørgsel fra PO blev det oplyst, at der ikke er krav til antal fremmødte stemmer for at et eks-

traordinært delegeretmøde er beslutningsdygtigt. 

 

PJ fremviste eksempler på mails fra Dick Sørensen. 

 

For: PJ, PGO, AO, JF, PO, NSL, MN, KP, CA, AH, PR = 15 stemmer 

Imod: Ingen 

Undlod: LH 
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Forslaget blev vedtaget. 

 

14. Forslag til praktisk organisering af reglement m.v. på 
hjemmesiden 

 

AO redegjorde for forslaget fra Vagn Lauritzen. 

 

PR ville gerne have ratingreglementet til at stå selvstændigt. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt. 

  

15. Forslag til div. ændringer af Skakhåndbogens afsnit 4.1.3 
(8. HK) 

 

Forslag 1: 
 

PR redegjorde for forslaget. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Forslag 2 
 

PR redegjorde for forslaget. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således at paragraffen markeres som udgået. 

 

 

Forslag 3: 
 

PR redegjorde for forslaget.  

 

For: PJ, PGO, AO, JF, PO, NSL, MN, KP, CA, AH, PR = 15 stemmer 

Imod: LH = 1 stemme 

Undlod: Ingen 

 

Forslaget blev vedtaget, således at paragraffen markeres som udgået. 

 

Forslag 4:  
 

PR redegjorde for forslaget. 

 

NSL foreslog, at ”ret til” udskiftes med ”mulighed for”. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
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16. Dansk Skak Unions logo 
 

PJ redegjorde for forskellene i de forskellige logoer 

 

PJ meddelte, at Rune Friborg har frarådet at lave version 3 af tekniske og grafiske årsager.  

 

PO spurgte til prisen. PJ forventede, at den er beskeden. 

 

For: PO, JF, PR = 6 stemmer 

Imod: AO, NSL = 2 stemmer 

Undlod: PJ, PGO, MN, KP, LH, AH, CA = 8 stemmer 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

17. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 
CCC 2019 blev afviklet i Ballerup med Boris Chatalbashev som vinder. Desværre var der kun 61 

deltagere, så pt overvejes om turneringen skal køres videre og om den skal ændre format. 

I Juli afviklede vi igen XtraCon Chess Open i Helsingør. Overraskende endte det med den 13årige 

indiske stormester R. Praggnanandhaa som vinder af turneringen. Allan Stig Rasmussen blev bedste 

dansker på 6. pladsen. Turneringen havde 368 deltagere, heraf 150 danskere. Efter Lars Bechs død 

har der været nogen tvivl i KSUs bestyrelse om turneringen skulle fortsætte, da Lars Bech stod for 

meget af det organisatoriske arbejde i forbindelse med turneringen. Vi mener dog godt at vi sam-

men kan bidrage til turneringens fortsatte udvikling, så datoerne for turneringen i 2020 er allerede 

offentliggjorte. 

 

2. hovedkreds: 
Siden sidst er der ikke sket de store ting. Klubberne er nu ved at starte sæsonen. Rigtig mange an-

noncerer deres turneringer via DSU`s turneringsmodul, og det er rigtig godt. Derefter indgår de i 

hovedkredsens EMT-konkurrence. I skrivende stund er der planlagt 5 arrangementer i forbindelse 

med UGP. Det er ikke helt tilfredsstillende. 

Generelt må man konstatere, at de klubber, der er udfarende, har mange aktiviteter og navnlig gode 

ungdomstilbud oplever en vækst i medlemstallet. Således har specielt Køge Skakklub det højeste 

medlemstal i mands minde! Andre klubber har dog også en pæn statistik, fordi de satser på udvik-

ling. Desværre har vi også klubber med et faretruende lavt antal medlemmer.  

 

 

3. Hovedkreds: 
Intet nyt. 

 

6. Hovedkreds: 
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I 6.hk er alt andet blevet overtrumfet af situationen i Chesshouse. Der er flere steder redegjort for 

denne. En ny bestyrelse er valgt på en ekstraordinær generalforsamling, og man forsøger forskelligt 

for at redde, hvad reddes kan. 

I Syddjurs Skakklub har klubbens medlemmer fortjent udpeget Willy Møller Nielsen og Christian 

Jensen som æresmedlemmer. 

Syddjurs Skakklub har afholdt en EMT med 50 spillere - langt over de senere års deltagelse. En 

flytning af spilletidspunkt samt det faktum, at Horsens ikke har holdt noget i år, kan være nogle af 

faktorerne for succesen 

Skanderborg er på vej med en succesrig weekend EMT, hvor der i skrivende stund er tilmeldt 73 

spillere 

De første skridt til et forhåbningsfuldt samarbejde med Aarhus Skoleskak om at få flere skolebørn 

ind i det organiserede skakliv er taget. Udviklingen i Chesshouse kommer dog noget på tværs af 

dette. 

 

7. Hovedkreds: 
Sommerperioden har været meget stille i Nordjylland bortset fra Nørresundby Skakklubs sommer-

turnering, ”Sommerskak når du har tid”. Hjallerup Skakklub har desværre meddelt at de ikke fort-

sætter som klub, dog vil juniorarbejdet fortsætte. Mange af medlemmerne vil fortsætte i Brønders-

lev Skakklub. Rygterne siger at Nibe Skakklub vil nedlægge sig selv og den sammensatte klub 

Aars-Nibe vil fortsætte som Aars skakklub. 

 

8. Hovedkreds: 
Sæsonen er så småt ved at gå i gang, og det ser ud til at der vil blive stor aktivitet i hovedkredsen i 

sæsonen, men der er lagt op til rigtig stor turneringsaktivitet i hovedkredsen, lige som der er plan-

lagt flere store begivenheder 

Der er ved at blive gjort klar til en ny sæsons holdturnering. 

 

9. Hovedkreds: 
Holdturneringen er under forberedelse. 

En række koordinerede turneringer er ved at gå i gang, bl.a. Herning Byturnering med 56 deltagere 

og Skive Efterår med 36 deltagere 

Hovedkredsen har forsynet klubberne med skitse til pressemeddelelse  med henblik på rekruttering 

af nye medlemmer under sloganet ”Gratis Skak i 1 år”, idet hovedkredsen dækker kontingentet, hvis 

nyindmeldte ikke i de foregående 3 år har været medlem af en klub under unionen.  

 

Sydjysk hovedkreds: 
HK-bestyrelsen har kun holdt et enkelt bestyrelsesmøde siden sidst, og der er ikke så meget nyt fra 

Hovedkredsen i denne omgang. 

 

Fredericia Skakforening har endnu engang gennemført en IM-turnering med ”tilhørende” EMT, 

hurtigskakturnering og skoleskakarrangement.  
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Igen i år blev der afviklet DSU-skaklejr på Skanderup Efterskole med tæt på 100 deltagere. 

 

I det sydvestlige hjørne af Hovedkredsen udvikler skakklubberne i Tønder og Løgumkloster samar-

bejdet, der skal fastholde et godt skakmiljø i området. 

 

Hovedkredsen har taget kontakt til kolleger syd for grænsen med henblik på at afprøve samar-

bejdsmuligheder. 

 

Endelig er bestyrelsen i gang med at planlægge de tilbagevendende sæsonaktiviteter i form af hold-

turneringen og SydGrandPrix, der er en serie på 7 hurtigskakturneringer arrangeret af 7 forskellige 

klubber - fordelt over hele sæsonen.  

 

18. Eventuelt 
 

PO bemærkede, at der skal ske opdatering de forskellige udvalg på hjemmesiden. 

 

Tom Petri Petersen indtræder i ratingkomiteen. 

 

CA så gerne seminardagen d. 2. november dedikeret til at få skolebørn ind i skakklubberne. CA 

fremsender forslag til FU. 

 

PJ oplyste, at han har kontaktet FIDE med henblik på at få bekræftet at ratingafgiften til FIDE er sat 

ned. 


