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Poul Jacobsen (PJ) 
René Baarup-Christensen (RBC) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Peter Willer Svendsen (PW) 
Tom Petri (TP) 
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Sydjysk HK: Karl Posselt (KP)** 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bjarne Sønderstrup (BS) 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ startede med at byde velkommen til Bjarne Sønderstrup, som mødte som repræsentant for 7. Ho-

vedkreds i stedet for Bent Sørensen. 

 

PJ meddelte, at FU ønsker, at RBC skal være ordstyrer på dagens møde, hvilket blev godkendt. 

 

Det blev endvidere godkendt, at Jacob Aabling- Thomsen deltager under punkt 2 og 3. 

 

Der var ikke nogen kommentarer til dagsordenen. 

 

2. Medlemskampagne – oplæg ved Jacob Aabling-Thomsen 
 

Jacob Aabling-Thomsen fremlagde de foreløbige erfaringer fra medlemskampagnen. Der vil senere 

komme en egentlig rapport fra Jacobs side. Plancherne er vedlagt som bilag. 

 

PR ville gerne høre om vi nu er kommet til et punkt, hvor vi kan foreslå andre klubber at gå i gang 

med lignende arrangementer. 

 

Jacob Aabling-Thomsen mente, at det er en god ide, hvis den pågældende klub allerede har de faci-

liteter, der er nødvendige. Der skal være både en hjemmeside og en facebookside. 

 

HMP ville gerne høre hvor mange mennesker, der skal bo i et område for at få en gruppe med 

mindst 4.000 som målgruppe. Jacob havde ikke nogen direkte undersøgelse på det område. 

 

KP ville gerne vide hvordan man havde differentieret på alder og spillestyrke. Jacob oplyste, at man 

både i Aalborg og Allerød har rettet sig mod voksne. BS oplyste, at man i Aalborg ret hurtigt blev 

opmærksom på, at man skulle differentiere undervisningen meget af hensyn til deltagernes forud-

sætninger. 

 

RBC bemærkede, at der her er et meget stort potentiale for nye medlemmer og vækst. 

 

Jacob bemærkede, at disse aktiviteter tvinger klubberne til at gøre sig klar til at tage imod nye med-

lemmer. Det er altid en fordel at få større grupper af nye medlemmer på en gang i stedet for enkelte, 

der kommer dumpende i løbet af sæsonen. 

 

MF bemærkede, at det kunne være en ide at udvide juniorinstruktørordningen til også at omfatte 

arbejdet med voksne. 

 

RBC mente, at Dansk Skak Union bør støtte klubberne i forbindelse med udarbejdelse af facebook-

annoncer m.v. 

 

PJ bemærkede, at det er tablets og mobiltelefoner, der er mange unges tilgang til at søge informati-

oner. Vi skal derfor som klubber være til stede på de medier – ellers kan potentielle nye medlemmer 

ikke finde os. 
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SH mente, at det største problem er at finde instruktører. 

 

BS mente også, at det kunne være godt med et incitament til at blive instruktør. 

 

PW mente, at det kunne være hovedkredsene, der skal skabe grundlaget for at lave et instruktør-

korps. 

 

KP mente, at vi skal ud over klubperspektivet med hensyn til at skabe nye medlemmer. Det vigtig-

ste må være, at vi får nogle flere til at spille skak og ikke så meget om de melder sig ind i lige netop 

ens egen klub. 

 

PJ anførte, at nye skakspillere er det samme som nye at spille mod. 

 

MF anførte, at det er rigtig dårligt når klubber begynder at lukke. Det vil næsten altid betyde tab af 

medlemmer – de færreste fortsætter i andre klubber. 

 

RBC ville gerne have mindst en skakklub i hver kommune, idet der er store områder på danmarks-

kortet uden skakklubber. 

 

3. Organisation i forandring – oplæg ved Jacob Aabling-
Thomsen 

 

Jacob Aabling-Thomsen fortalte om sine erfaringer i forbindelse med organisationsændringer i en 

anden organisation. Plancherne fra oplægget findes som bilag til dette punkt. 

 

Jacob oplyste, at han i starten af januar vil udsende et spørgeskema til hovedkredsene til brug for 

drøftelserne på HB-mødet i februar. 

 

Det er meningen, at hovedkredsene skal involvere klubberne i besvarelsen af skemaet. 

 

4. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 21. august 2016 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Resultat af mailafstemning siden sidste HB-møde 
 

PJ orienterede om, at der er sket en udskiftning i divisionsturneringskomiteen, idet Thomas Hauge 

Vestergård er trådt ud og er blevet erstattet af Jørgen Kiel. 

 

Ændringen blev enstemmigt vedtaget. 
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6. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ henviste til den udsendte beretning. 

 

PJ bemærkede, at det vigtigste i dag er at vi i dag får et budget, som kan bruges som det arbejdsred-

skab, som vi har brug for. 

 

Det er vigtigt, at vi får fastlagt de økonomiske betingelser for fremtidig deltagelse i de forskellige 

holdmesterskaber. 

 

PJ orienterede kort om sine oplevelser ved OL i Baku. 

 

Der er i den sidste uge inden HB-mødet kommet en henvendelse fra Tænketanken med henblik på 

et møde med HB – PJ har skrevet til dem, at de er velkomne på mødet i februar. 

 

Michael Nielsen er i gang med at lave et medlemslogin, hvor det enkelte medlem får adgang til sine 

egne oplysninger i kartoteket. Det er planen, at dette skal bruges i forbindelse med den kommende 

afstemning om årets skakspiller 2016. 

 

DM-indbydelsen er klar til offentliggørelse i løbet af meget kort tid.  

 

PJ oplyste, at han vil tage kontakt til Vagn Lauridzen med henblik på at få afdækket behovet for 

efteruddannelse af danske dommere. 

 

PJ mente, at det i løbet af kort tid kan blive nødvendigt at etablere en ungdomsafdeling under Dansk 

Skak Union med selvstændigt forretningsudvalg. 

 

MF mente, at det er prisværdigt, at den skriftlige beretning er kort, men manglede dog en kort omta-

le af senior-DM i hurtigskak. 

 

HMP efterlyste en opdatering af Skakhåndbogen. AO oplyste, at det forventes klar i løbet af julefe-

rien. 

 

SH eferlyste en omtale af ØBRO’s jubilæumsturneing. 

 

PW fortalte, at U-Hold-DM lider under en uheldig termin og at det det derfor ikke har været muligt 

at finde en arrangør til stævnet. 

 

PW ville gerne have turneringen til at gå på omgang mellem hovedkredsene og ønskede hjælp til at 

finde en ny termin, som evt. kunne være i marts. PW ville også gerne have hovedkredsene til at 

sikre, at alle hovedkredsene finder minimum 1 hold til turneringen. 

 

U-Hold-DM skulle gerne komme i gang med virkning fra sæsonen 2017/18. 

 

U-GP er kommet godt i gang og PW er kommet lidt bagud med opdateringerne på grund af den 

store aktivitet. Sydjysk Hovedkreds og 7. hovedkreds er også kommet med i U-GP. Der er også 

flere turneringer på vej i både 8. og 2. hovedkreds. 
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Med hensyn til finalestævnet i U-GP er PW, efter at have snakket med flere forskellige, kommet til 

den konklusion, at vi har 2 valgmuligheder – enten skal vi afholde flere regionale stævner eller også 

skal vi afholde et weekendstævne med flere forskellige sidearrangementer. 

 

SH mente, at det er svært at motivere folk til at rejse til et 1-dagsstævne, hvis der ikke er andet ind-

hold. SH mente, at weekendstævner er bedst. 

 

PR var også til weekendstævner. 

 

CA var i tvivl om de enkelte deltagere er klar over, at der er et finalestævne. CA vil helst have 

weekendstævne. 

 

MF var lidt bekymret omkring at finde en termin og en arrangør til et weekendstævne og mente, at 

regionale stævner er det bedste. 

 

NSL var enig med CA, men går ind for regionale stævner. 

 

KP var ikke helt klar omkring slutstævnet, men mente at det vigtigste er at få hjemmesiden for U-

GP op at stå. Det skal være klart ved sæsonstarten hvad vi stiler mod. 

 

HMP var lidt usikker på nødvendigheden af et finalestævne, men hvis vi skal have et finalestævne, 

så skal det være et weekendstævne. I 3. hovedkreds skal de have gang i et bedre samarbejde med 

skoleskakken omkring U-GP. 

 

BS omtalte en arrangør, der savnede resultatformidling, men gik i øvrigt ind for regionale stævner. 

 

PW takkede for tilbagemeldingerne og lovede at skrive ud til hovedkredsene. 

 

PR mente, at det er skræmmende med alle de problemer, der er i forbindelse med afviklingen af 

divisionsturneringen. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

7. Elitepolitik 
 
MF syntes, at det fremlagte er et rigtig godt udgangspunkt, men var samtidig godt klar over, at der 

altid vil være nogle, der er utilfredse. 

 

SH ville høre om vi skal sende et hold til Hold-EM under alle omstændigheder. 

 

PJ oplyste, at vi ikke skal sende et hold under alle omstændigheder. Hvis holdet ikke er så stærkt, 

kan det komme på tale at deltage i andre turneringer i stedet. 

 

SH mente, at man ved at fjerne spillerhonorarerne, vil risikere at nogle af de bedste spillere ikke 

længere vil deltage på landsholdet. 
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PJ oplyste, at det ikke er meningen at spare alle pengene væk, men i stedet bruge pengene mere 

aktivt. 

 

TP mente, at der er mange, der vil spille. Der skal også nye spillere til. Det er OK, at vi eventuelt 

kommer til at stille med et udviklingshold uden de allerbedste. 

 

KP kunne godt støtte oplægget, men ville gerne høre hvad planen er fremefter. 

 

PJ bemærkede, at FU godt er klar over, at der vil komme en kraftig debat omkring dette grundlag. 

Det vil blive TP og PJs opgave at følge den kommende debat, så vi får alle de væsentligste argu-

menter med. 

 

CA ville gerne høre om det er meningen, at der skal spares på eliten. 

 

TP oplyste, at der for 2017 vil ligge en besparelse, idet flere af de tiltag, man gerne vil have gang i, 

vil komme til at tage noget tid at få iværksat. Meningen er at vi skal have noget mere skak for pen-

gene. 

 

TP mente, at landstrænerne på længere sigt vil få flere penge til udvikling af spillere. 

 

CA mente, at nogle af pengene måske kunne bruges på vores informationspolitik. 

 

PJ bemærkede, at vi i forvejen har nogle informationskanaler, men at det selvfølgelig er en del af 

den samlede informationspolitik, som vi i HB skal drøfte senere. 

 

PJ ønskede en afstemning omkring hver enkelt linie i retningslinierne vedrørende Hold-EM 2017. 

 

MF foreslog, at vi stemte om de samlede retningslinier for Hold-EM 2017 under et. 

 

De samlede retningslinier for Hold-EM 2017 blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Alle øvrige elementer i oplægget skal ud til debat. 

 

8. Skakbladet 
 

PJ ønskede HBs opbakning til den skitserede køreplan for håndteringen af processen om at finde en 

vikar til skakbladet for 2 numre og eventuelt efterfølgende at finde en ny redaktør. 

 

MF mente, at det godt kan være problematisk at finde en vikar, når vilkårene kun er 2 numre. 

 

SH mente, at det kan være mærkeligt, hvis vikaren ikke skal fortsætte. 

 

AO påpegede, at det godt kan påvirke prisen hos vikaren, at det netop kun er en vikarstilling. 

 

PJ mente, at vi måske kan finde en vikar uden for Dansk Skak Union. 

 

PR stillede forslag om at lukke Skakbladet her og nu. 
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PJ anførte, at hvis vi ansætter en vikar, så må der også være en god forståelse for, at Skakbladet nr. 

1 vil blive forsinket. 

 

CA mente, at det vil være en halsløs gerning at lukke Skakbladet på dette møde. 

For lukning Skakbladet her og nu stemte PR, medens resten stemte imod. 

 

Forslaget blev nedstemt. 

 

For FU’s forslag om håndtering af den fremtidige proces omkring Skakbladet stemte hele HB, med 

undtagelse af PR, der stemte imod.  

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Økonomi 
 

RBC oplyste, at vi har fået ca. 135.000 kr. mere i kontingentindtægter i forhold til budgettet, hvilket 

skyldes kontingentstigningen og sammen med arven, giver det ca. 500.000 kr. mere i indtægter end 

budgetteret.  

 

Udgifterne følger nogenlunde det forventede. 

 

Der mangler på opgørelsestidspunktet 2 måneders løn til de ansatte, samt et nummer af Skakbladet 

omkring trykning og udsendelse. 

 

Der er ikke sket opkrævning for Skakbladets abonnenter på grund af usikkerheden omkring Skak-

bladets fremtid., Det løser samtidig et gammelt periodiseringsproblem omkring disse indtægter, 

som nu kommer i det regnskabsår de vedrører. 

 

10. Budget 2017 
 

AO bemærkede, at omkostningerne til Skakbladet nuværende tidspunkt ikke kan budgetteres og 

derfor bør stå uændrede indtil HB-mødet i februar, hvor vi kan træffe den endelige beslutning. 

 

MF mente, at vi skal bruge 47.000 kr.  til seniorskakken i henhold til det indsendte oplæg fra senior-

lederen. Den særlige ungdomselitestøtte på 50.000 kr. er OK. Udgiften til Hold-EM må kunne ned-

sættes. 

 

CA henviste til de indsendte bemærkninger til budgettet fra 6. og 7. hovedkreds. CA efterlyste også 

konsekvenser af elitepolitikken. 

 

PJ oplyste, at der vil være en besparelse på honorarer og værelser til Hold-EM på ca. 40.000 kr. 

Problemerne med hotelværelserne er, at vi er nødt til at benytte de officielle hoteller, som først pris-

sættes længe efter vores budgetlægning. 
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RBC oplyste, at Hold-EM kan nedsættes til 100.000 kr. 

 

Stigningen i mødeudgifter skyldes en tilretning til faktiske forhold. 

 

Udgiften til Pokalturneringen sættes op til 30.000 kr. på grund af en tilretning til faktiske forhold. 

 

Internationale og andre turneringer støttes med 57.000 kr. 

 

Elitebudgettet hos Lars Schandorff skal øges med 20.000 kr. til 70.000 kr. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

11. Forslag til ændring af ratingreglement 
 

PR fremlagde som ”ratingofficer” forslagene. 

 

Under punkt 4.7.2 tilføjes ”på_” og ”anvender”. 

 

PJ anførte, at det er et økonomisk problem for Dansk Skak Union, at turneringer ikke anmeldes og 

indberettes i tide. 

 

Der var almindelig opbakning i HB til at afvise at ELO-rate turneringer, der anmeldes eller indbe-

rettes for sent. Arrangører kan eventuelt betale sig fra at få turneringen ELO-ratet alligevel. 

 

Forslaget omkring ELO-rating blev enstemmigt vedtaget med ovennævnte ændringer. 

 

Vedrørende dansk rating, skal ”elo-tal” slettes. 

 

Der skal ikke indføres interim-rating i Danmark. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med ovennævnte ændring. 

 

12. Ændring af reglement til DM 
 

Reglen, der blev vedtaget på det seneste HB-møde skal ændres således at man tidligst kan tilbyde 

remis i forbindelse med udførelsen af sorts 30. træk. 

 

Ændringen blev enstemmigt vedtaget. 

 

13. Maksimalt antal udlændinge i Divisionsturneringen 
 

PJ orienterede kort om en henvendelse fra Henrik Mølvig omkring ophævelse af reglen omkring 

begrænsning af antal udlændinge i Divisionsturneringen. 
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PJ oplyste, at han påtænker at kontakte DIF for at høre deres indstilling til problemstillingen. 

 

HB mente ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at ændre udlændingereglen i Divisi-

onsturneringen. 

 

14. Nyt fra hovedkredsene 
 

For første gang har hovedkredsene indsendt skriftlige beretninger, som er indsat nedenfor. 

 

1. Hovedkreds: 

 

Vi har startet holdturneringen med 42 hold i 8 mands rækker, 6 hold i  4 mands rækker og 15 hold i 

Junior hold turneringen som er 4 mands hold. I Junior hold turneringen deltager der også hold fra 2 

og 8 HK. 

ØBRO har afholdt 80 års  Jubilæumsturnering der blev vundet af IM Gergely Aczel , Ungarn med 7 

point af 9. Der var 3 der lavede IM normer og 3 danske spillere der havde chancen i sidste runde, 

men som det glippede for. 

Vi har startet Junior Sæsonen med Det Åben Junior KM 2016 der havde 37 deltagere. 

 Nørrebro har afholdt deres JGP med 27 deltagere. 

Vi har afholdt Junior Elite træning for spillere over 1600 med/af IM Martin Haubro. Der var 9 del-

tagere. 

Vi har afholdt Lyn KM der blev vundet af Jacob Carstensen. 

Vi har afholdt Live master kursus med 5 deltagere, underviser Kasper Jerwiarz. 

Vi har afholdt delegeretmøde, hvor bestyrelsen fik ny sammensætning (vi mangler stadig en ny ju-

niorleder). 

 

 

2. Hovedkreds: 

Vores holdturnering er startet. Det har ikke været en let start. Vi er udfordret af lange kørsler, så 

tilrettelæggelsen af turneringen har været udfordrende. Antallet af deltagende hold er ikke tilfreds-

stillende.  

Man kan efterfølgende undre sig over, hvor megen polemik, skriverier og småsure opstød sådan en 

holdturnering giver anledning til. Måske skal man bare anlægge et positivt syn på det og være glad 

for, at medlemmerne overhovedet engagerer sig.  

Vi har fået arrangeret/aftalt nogle UGP-turneringer. Køge Skakklub har fået afviklet U-DM 2016 

med en fin pressedækning. En stor mundfuld for klubben, men løst flot! 

Rigtigt mange steder er der gang i koordinerede turneringer, som tæller med i vores EMT-

konkurrence. 

 

3. Hovedkreds: 

Holdskakken er kommet godt i gang på Fyn. Der er en stigning på antallet af 8-mandshold og en 

tilbagegang på antallet af 4-mandshold. Antallet af 4-mands-hold er nu kritisk lavt. 
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FSUs pokalturnering er nået til 2. runde. FSUs FU-hold er i år det eneste hold uden egentligt klub-

tilhørsforhold. 

 

FSU har forsøgt at afvikle en runde af ungdoms-grandprix-turneringen. Desværre kun 4!! tilmeldte 

spillere - de begrundelser vi har hørt (fra skoleskakfolk)er, at der er nok skoleskakstævner på Fyn, 

hvor kalenderen kun er tom i 2 weekender. 

 

Skakklubben Frem har afviklet Odense Mesterskabet med ca. 100 deltagere. Vinder i bedste gruppe 

Jesper Thybo. Der blev under turneringen sendt live fra 12 partier pr. runde. Skakklubben Frem 

påtænker at udvide turneringen i 2017, hvor man forventer at få endnu bedre spillelokaler. 

 

 

Sydjysk Hovedkreds: 

 

Hovedkredsens holdturnering er i gang med 16 8-mands hold og 26 4-mands hold. Derud-
over bidrager Hovedkredsen til Divisionsturneringen med 8 hold. Fredericia Skakforening 
har i år ikke færre end 6 hold med i Hovedkredsens holdturnering. 
 
Der er også god aktivitet m.h.t. koordinerede EMTer i Hovedkredsen. P.t. er der ifølge 
Unionens turneringsside 12 EMTer i gang. Heriblandt et par stykker arrangeret i et samar-
bejde mellem flere naboklubber. 
 
Fredericia Skakforening var i september arrangør af DM i Hurtigskak med 92 deltagere. 
Allan Stig Rasmussen blev vinder af mesterskabsgruppen. 
 
Hovedkredsen har sin egen Grand Prix turnering med 7 hurtigskakturneringer hver sæson. 
Der er indtil videre er der i sæsonen 2016-17 afholdt 3 stævner med i alt 110 deltagere. 
 
Det er bekymrende, at medlemstallet i Hovedkredsen i løbet af det seneste år er faldet med 
ca. 25 og at gennemsnitsalderen for de tilbageværende fortsat stiger. Derfor var det også 
ærgerligt, at det ikke lykkedes at skaffe tilstrækkelig tilslutning til Tænketankens møde 
med medlemsrekruttering som tema i Kolding i slutningen af september. 
 

 

6. Hovedkreds: 

 

I hovedkredsen afventer vi svar på en ansøgning om tilskud til 8 livebrætter. 

 

Juniorarbejdet er kommet i god gænge igen med træningssamlinger i Chesshouse med omkr. 30 

deltagere pr. gang. 

 

Rokaden er gået med i skoleskakgrandprixserien med et stævne til februar. Der arbejdes på at få de 

mange skakspillende børn på skolerne i Randers med i stævnet. 

 

14 lærere blev i foråret uddannet som skoleskakinstruktører til skolerne i Randers. Vi håber, at det 

på sigt kan give nogle flere skakspillende børn og unge. 
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Der har været afholdt møde i Randers om medlemsudviklingen i DSU i samarbejde med 9. og 7. 

Hovedkreds. Mødet var godt besøgt af klubber og hovedkredse og Bjarne Jensen, Tim Bjerre samt 

Jacob Aabling Thomsen gav en orientering om de seneste aktiviteter på området. 

 

Chesshouse arbejder på at stable en IM-turnering på benene til februar. 

 

Holdturneringen skrumper. Vi har nu en mesterrække med 8 hold, en A-række med 8 hold – ingen 

B og C-rækker, men to D-rækker med henholdsvis 4 og 7 hold a 4 spillere. 

 

Der er gjort en ekstra indsats for at reklamere for Østjysk Grand prix – hurtigskakserien. Første tur-

nering i Chesshouse måtte desværre aflyses, men forsøges genoplivet til maj. 

 

 

7. Hovedkreds: 

 

Vi har en stabil udvikling i medlemstallet. I dag d 16/11  310 medlemmer mod 281 september 2015 

og 315 juni 2016. Holdturneringen har 27 hold mod 26 sidste sæson. Grand Prix turneringer gen-

nemføres med pæne deltagerantal. 

Den 3. Larsen Nordjyske Mindeturnering blev gennemført i efterårsferien med stor succes. Hoved-

turneringen havde 62 deltagere. Hurtigturneringen for juniorer havde 17 deltagere og den anden 

hurtigturnering 15 deltagere. I alt 94 deltagere i vores skakfestival. Vi forventer at gentage turnerin-

gen i 2018. 

Vi havde søgt om at få Nordisk Mesterskab for seniorer. Det blev tildelt Finland, der i ugen efter 

afviklede de to seniormesterskaber med i alt 13 deltagere. Desværre har Den Nordiske Styregruppe 

ikke forstået, at seniorturneringer skal afvikles som seperate turneringer. 

Det fælles møde for 6. 7. og 9 HK om medlemshvervning afviklet i september i Randers havde god 

tilslutning fra 7.HK. 6 af de 11 klubber deltog,og de repræsenterede 64% af vore medlemmer. Det 

var et konstruktivt møde. 

 

8. Hovedkreds: 

Hvis man ser de nyeste tal på medlemstallet, så ligger hovedkredsen på 535 medlemmer d. 1/11 

2016, det er en fremgang på 33 i forhold til 1 august, men desværre lidt lavere end det var for et år 

siden. 

Antallet af medlemmer er steget i alle kategorier, dog mest imellem børn og unge, det skyldes bl.a. 

at der nu er blevet lavet en ungdomsafdeling i Sjælsø Skakklub. 

Holdturneringen er kommet godt i gang med deltagelse af i alt 30 hold imod 32 sidste år. Det er 2 

firemandshold mindre. 

Nordsjælland Weekend EMT 2017 er planlagt til 6-8 januar 2017 hos Allerød Skakklub. 

 

 

9. Hovedkreds: 

 

Hovedkredsens holdturnering er gået i gang med 15 8-mands hold og 13 4-mands hold samt 5 divi-

sionshold, i alt 212 faste holdspillere. Heraf tegner Skive Skakklub, der nu er hovedkredsens største 

klub, sig for 6 hold med i alt 44 faste holdspillere, hvilket er flere spillere end nogen anden klub i 

Danmark. 

Siden august har der i hovedkredsen været afholdt 6 koordinerede turneringer med i alt 212 deltage-

re samt en hurtigturnering med 70 deltagere. Herudover er der p.t. 4 ratede turneringer i gang med 
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119 deltagere, alt iflg. unionens turneringssystem, så der er formentlig flere turneringer i gang, 

navnlig interne klubmesterskaber, som ikke administreres i dette system. 

Herning Skakklub stod for arrangement af DM i hurtigskak for seniorer med 44 deltagere. 

Medlemsmæssigt ser de større klubber ud til at holde skansen, medens flere af de mindre klubber 

har det svært. Hovedkredsen og flere af dens klubber deltog i et meget vellykket møde, som Tænke-

tanken afholdt i Randers for klubberne i 6., 7. og 9. hovedkreds den 14. september. 

 

15. Eventuelt 
 

PJ mente, at vi skal genoverveje beslutningen om hvorvidt vi skal tage hensyn til spilledatoer i 

holdturneringerne i Tyskland og Sverige. 

 

MF mente, at vi også skal kigge på om vi skal lægge så mange divisionsrunder som muligt på de 

samme datoer. 

’ 

PJ opfordrede HB til at fremkomme med kandidater til en ny divisionsturneringsleder. 

 

AO anførte, at det kan blive nødvendigt at starte Divisionsturneringen allerede i september og først 

afslutte i maj. 

 

 


