
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
Søndag d. 30. august 2015 
 
Hotel Best Western Fredericia 
Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 3. april 2015 

3. Resultat af mailafstemninger siden sidste HB-møde 

4. Forretningsudvalgets beretning  

5. Økonomi og Regnskab 

6. Budget 2016 

7. Tænketanken  

8. Divisionsturneringen  

9. Godkendelse af program for Divisionsturneringen 2015/2016 

10. Reglement U-DM 

11. Ændring af Skakhåndbogens afsnit 1 

12. Grandprix system for breddespillere 

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: Hans Milter Pedersen (HMP) 
Sydjysk HK: Christian Dahl (CD)** 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 

Aage Dalstrup Olsen 

Sekretær 

Søndervangen 14, 1. tv. 

8260 Viby J 

Tlf. 20 62 33 01 

E-mail: sekretaer@skat.dk 

www.skak.dk 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

8. HK: Per Rasmussen(PR) 
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1. Godkendelse af dagsorden 
PJ bød velkommen til CD fra Sydjysk hovedkreds. 
 
PJ meddelte, at han gerne vil have RBC til at være ordstyrer. Der var ingen bemærkninger til dette.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. april 2015 
AO meddelte, at der kun er indkommet kommentarer af kosmetisk karakter så som rettelser af 
skrivefejl og stavefejl. 
 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Resultat af mailafstemninger siden sidste HB-møde 
Alle har tilsluttet sig godkendelse af vedtægter for Sydjysk Hovedkreds. 

 

Efter en lille smule skriverier er forslaget omkring starthjælp på op til 20.000 kr. til en skaklinie på 

Tjele Efterskole blevet enstemmigt godkendt. Der bliver formentlig ikke brug for starthjælpen, idet 

det ikke ser ud til at det lykkes at starte en skaklinie i år. 

 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
Der har været arrangeret en skaklejr på Tjele Efterskole. Det var en stor succes med 120 deltagere + 

ledere. Der var mange aktiviteter udover skakken, som var rigtig gode for sammenholdet og atmo-

sfæren på skaklejren. PJ og PW var på besøg på skaklejren en af dagene. 

 

Vi skal snart i gang med divisionsturneringen og de lokale holdturneringer og det skulle nu være 

lettere at komme til at arrangere livesendinger af skakarrangementer.  

 

Der er nu 10 brætter i Aalborg, 8 brætter i Chess House, 8 brætter i Skanderborg, KSU har 16 bræt-

ter, Dansk Skak Union har 16 brætter, Fyns Skak Union har 8 brætter og endelig har 8. hovedkreds 

8 brætter, der bliver placeret i Hillerød eller omegn. Det eneste skakligahold, der har langt til live-

brætter er pt. Bov. 

  

Skanderborg har gennem de sidste år fået 1 sæt for at arrangere afslutningen i skakligaen. Der er nu 

lavet en aftale med Skanderborg om at de arrangerer skakligaafslutningen de næste 3 år og de har 

derfor fået deres brætter på forhånd. 
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FU har overvejet at ændre betingelserne for støtte til turneringer – blandt andet skal skaksalget have 

adgang til et passende lokale. Det skal være en betingelse for at få støtte, at man indberetter rating 

via Dansk Skak Unions system til indberetning. Vi vil gerne have fremrykket ansøgningsfristen til 

31. oktober for at lette budgetlægningen. Første gang vil være d. 31. oktober 2016. 

 

Vi er muligvis åbne overfor at støtte turneringer, der ikke er titelgivende. Der skal være livedæk-

ning, runderapporter og der skal gerne gøres noget særligt overfor specielle grupper, f.eks. nye 

skakspillere. Der skal desuden ydes en indsats for mediedækning lokalt. 

 

SH forespurgte om det var meningen at udvide budgettet i denne forbindelse. 

 

PJ oplyste, at der ikke er taget stilling til evt. at ændre budgettet. 

 

RBC anførte at vi hvert år giver et større tilskud end budgettet har tilskrevet. 

 

PR synes at det er at strække den for langt, at udvide helt ned til almindelige turneringer.  

 

PJ pointerede, at der kun er tale FU’s ønsker. Der er efter PJ opfattelse kun tale om et mindre antal 

turneringer. 

 

HMP mente, at det er upraktisk med en ansøgningsfrist, der ligger efter turneringens afviklingstids-

punkt.  

 

AO anførte, at det ikke er en spare øvelse, men derimod en udvidelse af antallet af turneringer, der 

kan støttes. 

 

BS mente at det er en god ide. 

 

PW anførte, at det er et ønske om at støtte mere bredt. 

 

SH mente at det bliver noget rod, hvis man blander internationale turneringer og breddeturneringer 

sammen. 

 

PJ mente, at han blot har givet udtryk for nogle ønsker fra FU. 

 

Rune Friborg har lavet nogle videoer, der har været offentliggjort på Internettet i forbindelse med 

Politiken Cup i år.  

 

SH oplyste, at arrangørerne af Politiken Cup har lavet aftalen med Rune Friborg for at give Politi-

ken mere omtale i forbindelse med turneringen. 

 

PJ oplyste, at han havde sat videoen på storskærmen i mødelokalet fordi han gerne vil have, at 

www.skak.dk udvidet til også at omfatte nogle videoer i samme stil. Det kan være forskellige in-

struktionsvideoer eller introduktionsvideoer om relevante emner. Der er endnu ikke snakket med 

nogen om at lave sådan nogle videoer. 

 

http://www.skak.dk/
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Dansk Skak Unions arkiv skal flyttes fra sin nuværende placering, men inden da skal det gennem-

gås og der inviteres interesserede til at hjælpe med arbejdet. 

 

Lars Henrik Bech-Hansen har overtaget arbejdet med vedligeholdelsen af Danbase. 

 

Informationsudvalget er blevet genetableret. Det består nu af Thorbjørn Rosenlund (formand), Palle 

Skov og Jacob Aabling-Thomsen. Udvalget refererer til formanden. 

 

Kvindeudvalget er blevet suppleret med Marie Frank Nielsen og Lene Wul fra Kolding. Øvrige 

deltagere i dette udvalg er Thomas Schou-Moldt og Peter Willer Svendsen. 

 

På sigt vil også de øvrige udvalgs fremtid blive overvejet, men det kommer først på et senere tids-

punkt. 

 

Der skal laves et udvalg, der skal kigge på indholdet i Skakhåndbogen. 

 

Der har ikke været brugt meget tid på det internationale arbejde. Såvel i FIDE som ECU ser det pt. 

ud til at der bruges megen tid på fortidens personsager. Det behøver vi ikke at deltage aktivt i. 

 

Der afholdes generalforsamling i det Europæiske Skakforbund i Montenegro, men det er pt. usik-

kert om vi deltager. 

 

Der har været møde i det Nordiske Skakforbund i Stavanger. Det er lige nu lidt usikkert hvornår vi 

får nogle VM-pladser i den nordiske zone. Der vil blive afholdt NM i 2016 og allerede igen i 2017, 

hvorefter vi kommer ind i den normale turnus med NM hvert andet år i ulige år. 

 

FU mener at det kan være fornuftigt, at Dansk Skak Union deltager i Folkemødet på Bornholm, 

men så skal det være forberedt godt og der bør derfor nedsættes et udvalg med henblik på deltagelse 

i 2017. 

 

K-skakken bliver nu en del af www.skak.dk og det er også meningen at kvindeskakken og ung-

domsskakken skal have nogle reelle undersider til www.skak.dk i stedet for nogle faste tekstsider. 

 

Kvindelandsholdet til EM i Island er udtaget, men der er endnu ikke helt klarhed omkring holdet i 

åben række. Holdet forventes at ligge klar i starten af september 2015.  

 

Der overvejes at etablere et grandprix for breddespillere. 

 

PJ ønsker at offentliggøre HB’s dagsorden forud for HB-møderne – dog uden bilag. 

 

MF ville gerne have lidt mere information omkring mulighederne for samarbejde med skoleskakken 

omkring rekruttering. 

 

PJ fortalte, at han kunne høre på de lokale skoleskakledere, at der er mange steder allerede er et 

godt samarbejde med Dansk Skak Union. Der er stor vilje til samarbejde hos de lokale skoleskakle-

dere. 

 

HMP efterlyste et dommerkursus fra FIDE – enten i Danmark eller i et af de nærmeste nabolande. 

http://www.skak.dk/
http://www.skak.dk/
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PJ oplyste, at der formentlig kommer et kursus i Sydsverige eller i Island. 

 

PW oplyste, at han har haft møde med Peter Stuhr fra Køge Skakskole omkring Yes2Chess. Peter 

Stuhr kommer med et program i løbet af kort tid. Aktiviteterne ligger i forårshalvåret. 

 

PW oplyste endvidere, at der er ved at blive lavet en introduktionsskrivelse til de forskellige skoler 

omkring ungdoms Grandprix. 

 

Jacob Pallesen er ved at lave et system til at holde styr på grandprix point til ungdoms Grandprix. 

Information omkring Ungdoms Grandprix udsendes til hovedkredsene, der så skal formidle videre 

ud til hovedkredsenes klubber. PW udsender noget i løbet af 2 uger. 

 

Det går nok lidt længere med materialet omkring Yes2Chess. 

 

PR vil gerne høre om økonomien i Yes2Chess styres af Peter Stuhr. PW oplyste, at det er FU, der 

overordnet sidder på projektet, men at en del er uddelegeret til Køge Skakskole. Indtil videre har de 

leveret det de skal. 

 

PJ oplyste, at pengene kommer til Dansk Skak Union hvis målene opfyldes og videresendes til Kø-

ge Skakskole. 

 

NSL kunne oplyse, at der endnu ikke er modtaget penge fra London. 

 

HMP bemærkede, at det seneste nummer af Skakbladet var meget tyndt i forhold til det tilsvarende 

nummer sidste år. RBC oplyste, at Skakbladet pr. år skal ramme et fast samlet sidetal, og derfor 

varierer de enkelte numre ofte i størrelse. 

 

RBC præciserede, at punkterne omkring støtteordningerne ikke er en del af afstemningen om beret-

ningen, ligesom punktet omkring folkemødet heller ikke er omfattet af afstemningen om beretnin-

gen. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

5. økonomi 
Der er blevet udsendt et regnskab indtil dato. 

 

Der er nogle udgifter, der er steget noget. Blandt andet FU’s værelser i forbindelse med Påsken, 

hvilket skyldes en anden aftale end forudsat. 

 

Der er også øgede omkostninger til møder, hvilket blandt andet skyldes en del ansættelsessamtaler i 

foråret 2015. 

 

Skaksalget har haft en god omsætning i de første måneder efter ansættelsen af Ole Knudsen. Der 

mangler dog stadig regnskabstal, men Ole Knudsen er meget hængt op i øjeblikket. Der skal dog 

snart komme nogle regnskabstal. 
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CD påpegede en sammentællingsfejl under budgettallene. RBC forklarede sammenhængen, herun-

der at der er lagt nogle mellemsammentællinger ind, som åbenbart ikke er blevet ajourført. 

 

6. Budget 2016 
Kontingentindtægterne er sænket med 50.000 kr. 

 

Indtægterne fra fondene er sænket med 15.000 kr. 

 

Svend Hamanns fond er ved at være tom. 

 

Der er ikke kommet noget nyt omkring arven efter Hartvig Nielsen og hustru. Sagen skal formentlig 

i skifteretten i efteråret 2015. 

 

Der er indsendt ansøgning til Civilstyrelsen omkring ophævelse af fonde. 

 

Der er en fejl i det fremsendte budget, idet der er indregnet en besparelse på forsendelse af Skakbla-

det via Portopartner. Det var imidlertid alligevel ikke muligt at opnå en besparelse derigennem, så 

beløbet i budgettet skal derfor være 205.000 kr. i stedet. 

 

Der er muligvis en mulighed for at sende Skakbladet via Litauen i stedet, ligesom det svenske skak-

forbund gør. 

 

Udgiften til herrelandsholdet er fastsat efter de faktiske udgifter sidste gang. Kvindeholdets udgifter 

er heller ikke ændret, men her besluttes det jo fra gang til gang om vi skal have et hold af sted til 

OL.  

 

HMP ønskede budgettet for pokalturneringen øget på grund af flere grupper og dermed flere præ-

mier. 

 

RBC pointerede, at denne behandling af budgettet kun er 1. behandling. 

 

Det fremlagte budget giver underskud og man skal måske til at tænke over at øge kontingentindtæg-

terne. 

 

PR forespurgte om der ville komme en budgetbesparelse i forbindelse med at arkivet skal flyttes.  

 

RBC mente ikke, at der vil være grundlag for en besparelse i denne forbindelse, idet udgiften til 

lokaleleje formentlig stadig skal afholdes et andet sted. 

 

BS forespurgte om mulighederne for overførsel af budgetmidler fra år til år.  

 

RBC redegjorde for mulighederne for overførsel af budgettal via HB. 

 

AO pointerede, at det er meningen at budgettet som hovedregel skal holdes hvert år. 

 

CA forespurgte til IT-budgettet – her er der en sammentællingsfejl. 
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RBC retter budgettet til og fremsender det til HB igen. 

 

7. Tænketanken 
PJ oplyste, at der ikke er noget bilag til dette punkt. 

 

Tim Bjerre har bekræftet, at han stadig er meget entusiastisk omkring tænketanken. Der er endnu 

ikke sket noget i tænketanken. 

 

8. Reglement divisionsturneringen 
 

§ 6a: 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ny formulering af § 6a: 

 

HB fastsætter, efter indstilling fra divisionsturneringsudvalget, spilledatoer for den kommende sæ-

son, således at spilledatoerne er offentliggjort senest 15. marts. 

 

Der tages hensyn Skoleskak DM, OL, EM for landshold og vinterferie(uge 7). Der kan tages hensyn 

til: andre landes holdturneringer, vinterferie (uge 6 + 8) og andre arrangementer, som HB finder 

relevante. 

 

§ 6b: 

BS har fortrudt beslutningen fra sidst, således at runder i skakligaen ikke nødvendigvis skal adskil-

les fra runder i de øvrige divisioner. 

 

CD er enig med BS. 

 

TP pointerede, at reglen er meget fleksibel. Det er stadig HB, der bestemmer hvordan divisionstur-

neringen skal tilrettelægges. 

 

NSL er enig med BS. 

 

MF er enig med BS. 

 

PR forklarede, at omkampen mellem de 2 6’ere i 2. division gruppe 3 og 4 spilles i forbindelse med 

den afsluttende dobbeltrunde i skakligaen 

 

MF ønskede sidste del af sætningen slettet. 

 

PR er modstander af MF’s forslag. 

 

PJ fremførte, at placeringen af den afsluttende dobbeltrunde er afhængig af påsken, idet divisions-

turneringen skal være afsluttet inden sidste frist for tilmelding til årets Landsholdsklasse ved DM. 
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MF trak herefter sit oprindelige forslag. 

 

Ændringen af reglementet blev herefter godkendt med stemmerne 15-2, idet CD stemte imod og de 

øvrige stemte alle for. 

 

Ny formulering af § 6b: 

 

Skakligaen kan afvikles andre weekender end de øvrige divisioner. Sidste dobbeltrunde spilles altid 

en uge efter sidste runde i divisionerne. 

 

§ 6f: 

MF havde et forslag til en ændret formulering i forhold til det udsendte forslag. Forslaget blev læst 

op på mødet. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ny formulering af § 6f: 

 

Hvor der er tale om længere rejser, kan turneringslederen fastsætte, at der afvikles 2 runder i sam-

me weekend. Arrangører af dobbeltrunder udpeges af turneringslederen. 

 

Turneringslederen er bemyndiget til at flytte kampe jf. efterfølgende bestemmelser. 

 

i.  Såfremt begge klubbber er indforstået hermed, kan en kamp afvikles på et andet tids-

punkt end det, der er fastsat i turneringsprogrammet. 

 

ii.  Såfremt et af holdene har spillere, der er udtaget af et forbund i Rigsfællesskabet, til at 

deltage i OL i åben række eller kvinderækken, EM for landshold i åbenrækker eller 

kvinderækken, eller ved en turnering, der er en del af det individuelle FIDE VM. Ved 

ønske om flytning skal klubben senest 30 dage før spilledagen eller 10 dage efter spille-

rens udtagelse skriftligt anmode turneringslederen herom. 

 

 iii.  Udsatte kampe skal som udgangspunkt afvikles så tæt på den oprindelige spilledato som 

muligt, og turneringslederen skal godkende den nye dato, før den er endelig vedtaget. I 

tilfælde af enighed om ny spilledato blandt de involverede klubber fastsætter TL ny da-

to. Alle udsatte kampe skal være afviklet inden sidste runde. 

 

 

§10f: 

SH bemærkede, at de i en konkret sag ikke har kunnet straffe på grund af manglende hjemmel. 

 

MF synes at det er en god regel. 

 

AO bemærkede, at reglen kun gælder i divisionsturneringen. 

 

Forslaget blev herefter godkendt med stemmerne 15-2, idet NSL og PR stemte imod, medens de 

øvrige stemte for. 
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Ny formulering af § 10f: 

 

Ingen spiller må spille mere end 10 kampe i løbet af sæsonen. 

 

§ 12d: 

PJ bemærkede, at spillerne har en pligt til at aflevere en letlæselig partiafskrift og at dommeren skal 

påse dette. 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 

Ny formulering af § 12d: 

 

Notering 

I Skakligaen skal der afleveres partiafskrifter fra begge parter i let læselig afskrift. 

 

Klubben med hjemmebane er ansvarlig for, at partierne sendes til turneringslederen i elektronisk 

format, som angivet af turneringslederen, senest onsdag efter kampen er afviklet. 

 

Ved fællesarrangementer er det arrangøren, der står for indsamling og fordeling af partierne til de 

indberetningsansvarlige – enten i form af partiafskrifter eller i elektronisk form. 

 

§ 12e: 

SH påpegede, at han fandt reglen problematisk på grund af mulighederne for udnyttelse. 

 

AO pointerede de praktiske problemer med genindstilling af de elektroniske ure. 

 

Der udspandt sig herefter en længere diskussion for og imod foslaget på det tekniske plan.  

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

Ny formulering af § 12e: 

 

Holdledere 

Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. 

 

Kampen må ikke startes, inden holdlederen har noteret holdopstillingen på resultatkortet. 

 

Er resultatkortet ikke udfyldt til det programsatte starttidspunkt, skal forsinkelsen og årsagen note-

res på resultatkortet. 

 

§ 12h: 

Forslaget blev godkendt med stemmerne 14-0, idet SH stemte blankt, medens de øvrige stemte for. 

 

Ny formulering af § 12h: 

 

Partiernes begyndelse: 

Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i gang.  
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Bemærk: 

En kamp kan ikke sættes i gang, medmindre holdopstillingerne er påført resultatkortet. 

 

§ 13e: 

MF synes godt om forslaget. 

 

Turneringsindskuddet er incl. ratingafgift pt = 500 kr. 

 

1/3 skal skiftes ud med ½. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ny formulering af § 13e: 

 

For enhver overtrædelse af dette reglement kan TL idømme følgende straffe: 

 

- Advarsel 

- Bøde fra ½ til 1 gang turneringsindskuddet incl. ratingafgift. 

- 1 strafpoint. 

 

9. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2015/2016 
BS efterlyste oplysninger om rejsetilskuds muligheder. 

 

BS bemærkede, at turneringslederen har gjort sig umage med divisionsturneringsprogrammet. 

 

Skakligaen: 

Godkendt. 

 

1. division, gruppe 1: 

Godkendt. 

 

1. division, gruppe 2: 

BS bemærkede, at reglen med 3 hjemme- og 3 udekampe i de første 6 runder virker mærkelig. 

 

Herefter blev gruppen godkendt. 

 

2. division, gruppe 1 + 2: 

SH ønskede, at BMS 1 bliver byttet om med BMS 2, idet spillerne på BMS 2 har lettere ved at 

komme rundt med bil.  

 

SH oplyste, at hvis de ikke får lov, så vil de gøre det alligevel via styrkelisten. 

 

Det blev oplyst, at divisionsturneringsudvalget har foretaget indplaceringen af de 2 hold ud fra en 

betragtning om en styrkemæssig ligestilling af de to 2. divisioner. 

 

Ombytningen af de 2 BMS-hold blev herefter godkendt med stemmerne 13-1, idet PR stemte imod, 

medens PW, TP og AO undlod at stemme. De øvrige stemte for. 
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2. division, gruppe 3: 

Godkendt. 

 

2. division, gruppe 4: 

Godkendt. 

 

10. Reglement U-DM 
Ændringen til reglementet blev enstemmigt godkendt. 

 

11. Ændring til Skakhåndbogens afsnit 1 
Efter en kort drøftelse af forslaget blev det besluttet, at punktet udskydes til næste HB-møde. 

 

12. Grandprix system for breddespillere 
TP oplyste, at hovedtanken er et DM for breddespillere med finalestævne i påskens første weekend i 

forbindelse med det øvrige DM-stævne.  

 

Det er tanken, at der skal nedsættes et udvalg, der skal lave et forslag til reglement til vedtagelse i 

forbindelse med HB-mødet i februar 2016. 

 

Hver hovedkreds skal finde 2 finalister i hver gruppe. Grupperne er tænk som under 1100 og under 

1300 i rating. 

 

Det er tanken, at det ikke kun er eliten, der skal være repræsenteret ved DM. 

 

TP efterlyste medlemmer til udvalget, men der var ingen, der meldte sig. 

 

13. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. Hovedkreds:  

Peter Olsen har arrangeret et dommerkursus med 10 deltagere, hvoraf 9 bestod kurset. 

 

Der har været afholdt Sjællandsmesterskabet for ungdom. 

 

Der har været afholdt Copenhagen Chess Challenge og Politiken Cup. 

 

Vestegnens Skakklub er lukket og slukket. 

 

Hovedkredsen laver sine egne GP-turneringer og har ikke planer om at lave særlige Ungdoms GP-

turneringer. 
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2. Hovedkreds: 
NSL er ikke begejstret for udviklingen. Han har i egen klub oplevet mange udmeldelser. 

 

De store klubber bliver større, medens andre står i stampe. 

 

Hovedkredsen har vedtaget at lave en ungdomsholdturnering over nogle lørdage. 

 

Hovedkredsen sætter i gang med at lave en Ungdoms GP-serie. 

 

3. Hovedkreds: 
HMP er meget ked af sine medlemstal.  

 

Kerteminde Skakklub er lukket. 

 

Det halter meget i klubberne rundt omkring i de mindre byer. Det går fint nok i Odense. 

 

Der har været afholdt turnering i Lundeborg. 

 

Der skal være Odensemesterskab i den første weekend i efterårsferien. 

 

Der er i utide skiftet sekretær i forretningsudvalget på Fyn. 

 

Der er modtaget 17.000 kr. fra Kulturudvalget til målrettet ungdomsarbejde. 

 

De 2 Ungdoms GP-stævner ligger formentlig i Nr. Aaby go Frem. 

 

Sydjysk Hovedkreds: 
Der har været en stor medlemsnedgang. Bov har meldt en del medlemmer ud. 

 

Aabenraa Skakklub er lukket. 

 

Der har været afholdt Sondex Cup i Kolding. 

 

Der har været Horsens Lang Weekend. 

 

Fredericia har afholdt en stor turnering. 

 

Der er gennemført en fusion mellem de gamle 4. og 5. hovedkreds og der er blevet valgt en besty-

relse på tværs af de gamle hovedkredse. 

 

Der er kommet en ny hovedkredshjemmeside. 

 

Claus Marcussen er ny i hovedkredsbestyrelsen. 

 

Der har tidligere været samarbejdet mellem 4. og 5. hovedkreds, så det meste er bare en videreførel-

se af dette samarbejde. Man er meget fortrøstningsfulde i hovedkredsen. 

 

Der er indlagt en ungdomsturnering i holdturneringen. 
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De eksisterende grupper i hovedkredsens hurtigskak grandprix kan godt kvalificere til Ungdoms 

GP. 

 

6. Hovedkreds: 
Der er mistet en skakklub, idet Hinnerup Skakklub er lukket. 

 

Det ser ud til at hovedkredsen er i stand til at bevare sine børnemedlemmer når de skal til at være 

ungdomsmedlemmer. 

 

Der har været en drøftelse i hovedkredsen omkring de traditionsrige turneringer, Aarhusmesterska-

bet og Festugeturneringen for at styrke disse turneringer. Desværre ser det tilsyneladende ikke ud til 

at være lykkedes. 

 

Der har været nogle forskellige overvejelser omkring Ungdoms GP. Der er flere muligheder - må-

ske udevide det bestående GP-system med en ekstra gruppe eller arrangere nogle helt nye turnerin-

ger. 

 

I Randers arbejdes der på at få nogle udendørs skakborde i forbindelse med et stort skakbræt, 

 

7. Hovedkreds: 
Der er gang i noget i Løkken og Brønderslev. 

 

Hovedkredsen skal have fat i skoleskakken til at lave Ungdoms GP-turneringer. 

 

BS forventer at de vil lave nogle tidlige skakaktiviteter lige efter skoletid. 

 

Der for tiden Aalborgmesterskabet med en god tilslutning og Grandprix turneringerne har også god 

tilslutning. 

 

Frederikshavn Skakklub skal nu med i holdturneringen. 

 

De har i øvrigt foretaget nogle overvejelser omkring navnet på hovedkredsen. 

 

8. Hovedkreds: 
Det ser rimeligt ud. Klubberne melder for tiden en mere ind end de melder ud. 

 

Der er indkøbt 8 livebrætter, der bliver placeret i Hillerød og omegn. 

 

9. Hovedkreds: 
Der er uændret medlemstal. 

 

De er ved at forberede holdturneringen. 

 

Der er ca. 40 skoler i hovedkredsens område, der er medlem af Dansk Skole Skak. 

 

Hovedkredsen ser sig ikke i stand til at lave Ungdoms GP-turneringer, men vil gerne læne sig op ad 

aktiviteterne i 6. hovedkreds. 
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PW bemærkede, at han gerne vil hjælpe i de områder, hvor der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at 

lave ungdomsaktiviteter og opfordrede 9. hovedkreds til at kontakte PW hvis der mangler noget 

hjælp. 

 

PJ sluttede af med at sammenfatte, at det de fleste steder ser godt ud med hensyn til at få gang i 

Ungdoms GP-turneringerne. 

 

14. Eventuelt 
Der kommer meget snart en indbydelse til et kursus for holdturneringsledere i det nye holdturne-

ringssystem. Kurset afholdes på Scandic i Sydhavnen i København. 

 

Holdturneringslederne har løbende bidraget til programmets udvikling via medlemskab af en lukket 

Facebook-gruppe, hvor de har testet, kommenteret og kritiseret konstruktivt direkte til programmø-

ren. 

 

SH foreslog, at man indfører en forsinkelse på livesendinger fra Skakligaen. 

 

PJ synes at det er en god ide. 

 

HMP forespurgte til programmet for seminaret på næste møde. 

 

PJ oplyste, at temaet formentlig bliver noget med medlemshvervning. 


