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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ startede med at byde velkommen til PM, der mødte i stedet for Claus Andersen samt PO, der 

mødte i stedet for Sigfred Haubro. 

 

PJ bød også velkommen til Palle Skov og Jacob Aabling-Thomsen, der som gæster skulle hjælpe 

HB i forbindelse med behandlingen af opfølgningen på seminaremner og Skakbladet og PJ foreslog 

samtidig at disse 2 punkter på dagsordenen skulle rykkes frem, således at de skulle behandles som 

henholdsvis nr. 3 og 4. 

 

RBC blev foreslået som dirigent på dagens møde. 

 

Dagsordenen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 27. november 2016 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Opfølgning på seminaremner 
 

PJ bemærkede, at vi skal i gang med at opdatere www.skak.dk.  

 

HMP bemærkede, at vi også i gang med at rette indholdet på www.skak.dk.  

 

PR mente, at vi skal i gang med at lave en oversigt over hvilke ændringer, der skal foretages og i 

hvilken rækkefølge tingene skal laves. 

 

BS mente, at vi også skal have med i informationspolitikken, at vi også vil kommunikere til dem, 

der ikke er medlem af Dansk Skak Union. 

 

BS mente også, at vi skal have nedsat et udvalg til at arbejde videre med www.skak.dk og først når 

vi har fået mere indhold på www.skak.dk, kan antallet af numre af Skakbladet nedsættes. Vi skal 

også arbejde mere med Facebook. 

 

PO mente, at vi skal bruge flere penge på vores Facebooksider. Tiden må vise om vi skal spare pen-

ge på Skakbladet. Skakbladet skal have mere fokus på de svagere medlemmer. 

 

RBC mente, at det er vigtigt, at vi kommer i gang med arbejdet med www.skak.dk nu og ikke nød-

vendigvis afventer arbejdet med Skakbladet for at se hvor mange penge vi har at gøre med. Det kan 

derfor i en periode blive nødvendigt, at bruge flere penge selvom det overordnet set ikke er planen 

at bruge flere penge. 

 

PW mente også, at vi skal i gang med arbejdet nu. 

 

http://www.skak.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.skak.dk/
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PR mente, at vi i første omgang skal prioritere kommunikationen med specielle grupper og derfor er 

Facebook det vigtigste nu. 

 

PJ bemærkede, at vi allerede for ca. 1½ år siden besluttede at opprioritere hjemmesiden, men den 

gang skete der ikke så meget i udvalget da der skulle arbejdes. Det kan blive nødvendigt at sætte 

nogle professionelle til at gøre arbejdet, men det vil komme til at koste penge. 

 

PW mente, at vi godt kan nedsætte et udvalg, men at der samtidig skal laves en skarp arbejdsplan og 

mente samtidig, at det må være muligt at finde interesserede folk inden for Dansk Skak Unions 

medlemskreds. 

 

PO mente, at der skal være repræsentanter i udvalget fra både HB og FU for at sikre fremdriften i 

udvalgets arbejde.  

 

PR forespurgte om det er muligt at relancere de tidligere udvalg, hvilket PJ ikke rigtig troede på. 

 

PR foreslog, at der nedsættes et udvalg bestående af 3 medlemmer fra HB og 2 udefra: PR ville 

gerne gå hjem og lave et ”storyboard” om hvordan vi skal organisere hjemmesiden. 

 

Jacob Aabling-Thomsen foreslog, at man gør arbejdsgruppens opgave meget konkret. Det kan f.eks. 

være en side med meget konkrete informationer til brug for nye medlemmer. Det skal i første om-

gang være meget simpelt for så først efterfølgende at fylde mere på. Vi skal i første omgang nøjes 

med det, der er nødvendigt for at kunne kommunikere med nye medlemmer. 

 

PJ mente, at den plan vi skal arbejde videre med er, at hjemmesiden skal deles op i flere undersider 

med forskelligt indhold. 

 

PJ ville gerne have informationsudvalget til at arbejde videre som et underudvalg. 

 

Jacob Aabling-Thomsen ville gerne deltage i arbejdet og mente desuden, at vi mangler noget pro-

fessionel ekspertise omkring design af hjemmesider. 

 

PJ ville gerne spørge Claus Marcussen. 

 

PW oplyste, at han kender mange skakspillere, der til dagligt arbejder med hjemmesider og ville 

gerne sende en føler ud til disse. 

 

PJ ville gerne have en tilkendegivelse fra HB om man er enig i, at vi skal styrke hjemmesiden og 

etablere nogle flere Facebooksider. 

 

PW ville gerne have en stram styring af arbejdet. 

 

KP mente, at vi har brug for en udvikling af organisationen for at sikre, at vi får arbejdet udført. 

 

RBC bemærkede, at han tidligere har talt for at vi får fat i noget fast arbejdskraft og vi har plads i 

økonomien til at bruge nogle penge på at ansætte en person. 
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BS ville gerne have noget materiale klar, som kan danne grundlag for en beslutning i forbindelse 

med mødet i påsken 2017. 

 

PO mente godt, at vi kan have noget klar til beslutning i påsken. 

 

PR mente, at vi i hvert tilfælde skal have siden vedrørende nye medlemmer klar til beslutning i på-

sken.  

 

KP ville gerne have et bilag til informationsstrategien klar til beslutning. 

 

KP mente også, at Skakhåndbogen er håbløs i den form den ligger i nu. 

 

BS mente ikke, at udvalget er det centrale, men at det blot skal føre nogle beslutninger ud i livet. 

 

RBC mente, at det er vigtigt at vi holder udvalgsarbejdet ude af HB. Det er informationsudvalget, 

der er ansvarlige og udvalget omkring hjemmesiden er blot et underudvalg. 

 

4. Skakbladet 
 

PJ foreslog, at vi udskyder beslutningen omkring Skakbladets fremtid til påskemødet, da det giver 

god mening at vi får et nummer fra de midlertidige redaktørers hånd inden vi tager beslutningen. 

 

Såfremt det på påskemødet bliver besluttet at Skakbladet skal fortsætte, ønskede PR, at HB får ind-

flydelse på hvad indholdet i Skakbladet skal være. 

 

PJ bemærkede, at det vil komme til at fremgå af stillingsannoncen, hvad der forventes at skulle væ-

re i Skakbladet. Det blev endvidere pointeret, at det er HB, der har beslutningskompetencen til at 

ansætte redaktøren. 

 

MF var enig med PJ i, at HB på nuværende tidspunkt hverken skal komme med begrænsninger eller 

ønsker til Skakbladets indhold. 

 

5. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ fortalte, at han har talt med nogle topspillere og håber, at vi på lidt længere sigt kan få en god 

dialog med dem. 

  

Andre dele af skakverdenen har været meget positive overfor elitepolitikken. 

 

Oddset er sponsor i forbindelse med DM 2017 på uændrede vilkår. 

 

PJ overvejer at informere spillerne i Landsholdsklassen om det ansvar, der hviler på dem som spil-

leobjekter. 
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PJ efterlyste interesserede arrangører med henblik på DM 2018. PJ oplyste, at han er blevet kontak-

tet af erhvervslivet i Svendborg med henblik på en flerårig aftale fra 2018 eller 2019. 

 

Det er erhvervslivet, der har henvendt sig, idet de var rigtig glade for den eksponering, som skakken 

skaffede i området i forbindelse med DM 2015 og 2016. Det bliver ikke nødvendigvis den samme 

arrangørgruppe, der skal stå for et eventuelt arrangement. 

 

Det er aftalt med Thorbjørn Rosenlund, at der afholdes en afskedsreception påskelørdag eftermid-

dag ved DM i Rebild. 

 

PJ bemærkede som opfølgning på bemærkningen på sidste HB-møde omkring et ungdoms FU, at 

det er hans ønske, at der etableres en decideret ungdomsledelse i DSU-regi. 

 

Der skal naturligvis være en debat om dette, men forhåbentlig kan vi være klar til at sætte det i søen 

til påsken 2018, eventuelt med et udpeget FU i første omgang. 

 

PJ oplyste, at han selv og TP, der er på valg til påske, begge genopstiller. 

 

NSL mente, at det lyder rigtig godt, at Svendborg igen er interesseret. Han synes rigtig godt om 

spillestedets beliggenhed. 

 

PO mente, at det kan være fint med en 2-årig aftale, hvis der ikke er andre interesserede. Han synes 

også rigtig godt om placeringen i Svendborg. 

 

På forespørgsel fra NSL, oplyste PJ, at et ungdoms FU skal have selvstændig beslutningskompeten-

ce 

 

PM mente, at forholdet til Dansk Skoleskak skal afklares forinden. 

 

TP så ikke det store overlap i forhold til skoleskakken. 

 

PO ville gerne vide, hvornår elitepolitikken endelig skal besluttes. 

 

PJ oplyste, at der ikke er nogen fast tidsplan, men at der for nuværende er nogle faste økonomiske 

rammer 2017 og at næste deadline naturligt må blive fastlæggelse af budget for 2018 til november 

2017. 

 

KP ville gerne vide hvor langt vi er kommet med at udbrede login til kartoteksystemet. 

 

RBC oplyste, at der på nuværende tidspunkt er blevet registreret ca. 1800 og at der mangler at blive 

registreret ca. 2.300. 

 

KP ville gerne have udsendt vejledningen omkring registrering igen. 

 

PM bemærkede, at det var rigtig nemt at registrere sig, men at vi måske skal gøre mere overfor 

klublederne. 

 

HMP bemærkede, at han stadig ikke er tilfreds med opdateringen af Skakhåndbogen. 
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Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

6. Økonomi og regnskab 
 
RBC oplyste, at unionens regnskab er revideret, men at der mangler et resultat fra Skaksalget. 

 

Overskud er ca. 343.000 kr., der primært skyldes en modtaget arv og kontingentstigningen. 

 

Skakbladet er blevet forsinket på grund af det forsinkede regnskab fra Skaksalget. 

 

RBC vil foreslå, at vi fra næste år ikke længere offentliggør regnskabet i Skakbladet. 

 

AO bemærkede, at vi opfylder formalia ved offentliggørelse af regnskab og indbydelse til delege-

retmødet på hjemmesiden. 

 

RBC bemærkede desuden, at han kan se, at nogle hovedkredse allerede har kørt kontingent. Ved en 

fejl har nogle klubber ikke fået den automatiske mail. De enkelte hovedkredse skal derfor lige tjek-

ke om klubberne har fået deres mail. Det skal tjekkes med kartoteksførerne. 

 

7. Retningslinier for tilrettelæggelse af divisionsturneringen 
 

MF redegjorde kort for forslaget fra 9. hovedkreds. MF bemærkede, at forslaget til dels er en gen-

fremsættelse fra drøftelserne fra sidste år. 

 

PO mente ikke, at man vil kunne få klubberne til at lave livedækning fra enkeltrunder. 

 

PO mente desuden, at forslaget fra 9. hovedkreds kun kan bruges i de tilfælde hvor der er en 5-5 

fordeling af klubberne øst/vest for Storebælt og at det er upraktisk at køre med forskellige systemer 

fra år til år. Det er også problematisk at starte om fredagen af hensyn til de spillere, der har civilt 

arbejde. 

 

MF mente, at problemet er til at overskue, når der kun er tale om 1 fredag, især når man ser på alle 

de afbud, der ellers forekommer. 

 

BS ville gerne have så meget sammenfald af datoer som muligt. 

 

PJ bemærkede, at han gerne vil tilbage til den gamle ordning med sammenfald af datoer og mente 

desuden, at vi stadig skal tage hensyn til skoleskak-DM 

 

HMP anførte, at han også har skiftet mening i forhold til sidst, idet han ikke fandt, at vi har fået nok 

ud af livesendingerne. Han havde ikke noget problem med at starte om fredagen i forbindelse med 

afslutningen. 
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PO mente, at vi skal passe på med at eksperimentere alt for meget, idet det kan være svært at fast-

holde en divisionsturneringsleder gennem længere tid. 

 

KP anførte, at hans ærinde med ændringsforslaget var, at vi i højere grad skal tage hensyn til vores 

nabolande. 

 

PR mente, at vi er ved at være der, hvor vi skal starte divisionsturneringen allerede i september for 

at have plads nok i kalenderen. 

 

PR foreslog, at HB sender datoerne tilbage til divisionsturneringsudvalget for at få nogle datoer 

efter de nye retningslinier. 

 

MF mente ikke, at det er nogen god ide at starte allerede i september. 

 

PO mente, at der også skal tages hensyn til at divisionsturneringsudvalget også skal have tid til at 

behandle datoerne. 

 

PJ foreslog, at PO og TP lige snakkede kort sammen om hvor lang tid divisionsturneringsudvalget 

skal bruge til at finde nye datoer. 

 

PR påpegede det uheldige i at divisionsturneringen falder sammen med traditionsrige turneringer.  

 

PR bemærkede, at det er muligt at ændre ratingen af divisionsturneringen ved at indføre interimra-

ting. 

 

BS gik ind for et totalt sammenfald af datoerne. 

 

PO mente, at der er ærgerligt, at der ikke vil være særlig mange tilskuere til ligaafslutningen, når 

der er mange af de potentielle tilskuere, der selv skal spille skak andre steder. 

 

TP er meget betænkelig ved at indføre en triple afslutning uden en større forudgående debat. 

 

RBC mente, at der skal ske afstemning om en principiel beslutning om datosammenfald i størst mu-

ligt omfang. 

 

MF trak 9. hovedkreds’s forslag om fuldstændigt datosammenfald. 

 

MF trak også forslaget om en tripleafslutning. 

 

8. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2017/18 
 

PO fremlagde et nyt forslag til datoer for divisionsturneringen efter de nye retningslinier.  

 

Dato Skakliga 1. + 2. division 

18. november 2017 1. runde  

19. november 2017 2. runde 1. runde 

3. december 2017 3. runde 2. runde 
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17. december 2017 4. runde 3. runde 

13. januar 2018 5. runde  

14. januar 2018 6. runde 4. runde 

28. januar 2018  5. runde 

11. februar 2018 7. runde 6. runde 

4. marts 2018  7. runde 

10. marts 2018 8. runde  

11. marts 2018 9. runde Omkamp 

 

BS mente ikke, at vi skal tage 100% hensyn til bundesligaen. 

 

De nye datoer blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

9. Udlændinge regel i divisionsturneringen 
 

PJ redegjorde kort for sagens forløb hidtil og fortalte i den forbindelse, at Henrik Mølvig vil have 

svar senest mandag d. 13. februar 2017, ellers vil han udtage stævningen mod Dansk Skak Union. 

 

Det blev enstemmigt vedtaget, at forhandlingerne under dette punkt ikke vil blive gengivet i nærvæ-

rende referat. 

 

Efter debatten konkluderede PJ, at et enigt HB ikke er indstillet på at ændre udlændingereglen i 

divisionsturneringen. 

 

10. Oplæg fra Tænketanken 
 

Tim Bjerre og Bjarne Jensen fortalte om erfaringerne fra møderne med klubberne i efteråret 2016 

og nævnte herfra blandt andet følgende: 

 

Det er vigtigt, at klubberne snakker sammen for der skal deles ideer. 

 

Ledelsen i Dansk Skak Union skal lave kurser om håndtering af nye unge medlemmer i klubberne. 

Det kan være enkeltdagskurser eller gå-hjem-møder. 

 

Som klubleder skal man agere som leder – altså samle, motivere og støtte de aktive i klubben. 

 

Der skal tage ejerskab for det vi laver. Vi skal få folk udefra til at hjælpe os, f.eks. forældrene til de 

unge mennesker. 

 

Der er i Horsens Skakforening lavet en løbende hurtigskakturnering for få alle de nye aktiveret i 

klubben. 

 

Vi skal blive bedre til at tænke os ind i det niveau, hvor de nye medlemmer (og deres forældre) er. 
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Vi skal sætte os et mål. F.eks. vil 1 promille af Danmarks befolkning betyde 5.700 medlemmer. Vi 

skal måske præmiere de klubber, der får størst fremgang. 

 

Vi skal være glade for alle de frivillige, der laver et stort stykke arbejde. 

 

Vi skal holde fast i de små klubber. Bare fordi man er en lille klub, er det ikke ensbetydende med at 

man er lukningstruet. 

 

Vi skal snakke med de små klubber om hvad man kan hjælpe dem med. 

 

Det kan f.eks. være opslag på de sociale medier og tryksager m.v. Det er altid en god ide at have 

noget man kan stikke folk i hånden når de nu alligevel er dukket op til et skakarrangement. 

 

Aldersgennemsnittet i de fleste klubber er efterhånden meget højt. 

 

Vi skal have opdateret afsnit 2 i Skakhåndbogen.. 

 

Vi skal have lavet en tiltrækningsstrategi og en fastholdelsesstrategi i Dansk Skak Union og vores 

hjælpemidler skal være værktøjsbaseret. 

 

Vi skal have lavet et chatroom til erfaringsudveksling for folk med gode ideer m.v. 

 

Det kan være interessant at lave en undersøgelse af, hvorfor folk melder sig ud af Dansk Skak Uni-

on. 

 

Bjarne Jensen har spurgt Thorbjørn Rosenlund om han kan lave en analyse af hvordan medlemsud-

viklingen har været i gennem en længere årrække. 

 

PJ takkede for indlægget og oplyste, at det udarbejdede kort over klubbernes placering i Danmark 

vil komme til at fremgå af www.skak.dk.  

 

HMP efterlyste historien om den store klub, der er blevet lille og så er blevet stor igen, hvis den 

findes. 

 

Horsens Skakforening blev fremhævet som en klub, der har vendt udviklingen. 

 

BS mente, at det kunne være en god ide, at lave et møde for klubberne i forbindelse med DM i Re-

bild. 

 

BS mente, at der er basis for en vis optimisme , når vi kan fastholde et nogenlunde stabilt medlems-

tal, når vi tager den medlemssammensætning vi har i betragtning. 

 

PJ så gerne regionale dialogmøder med passende mellemrum. 

 

PM mente, at en fusion af skakklubber må være den sidste udvej, idet enhver fusion typisk koster 

medlemmer. 

 

http://www.skak.dk/
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11. Dansk Skaksalg ApS 
 

PJ beklagede, at han ikke har givet Tim Bjerre ordentlig tid til at forberede et indlæg, det er derfor 

aftalt, at Tim Bjerre svarer på spørgsmål fra HB. 

 

BS ville gerne høre hvordan det går i Skaksalget. 

 

Tim Bjerre oplyste, at det går rigtig godt med en god vækstrate. Omsætningen er inden for de sene-

ste 4 år øget med ca. 70%.  

 

Der er rigtig god feedback fra alle. 

 

Der er arbejdes med en videreudvikling af forretningen og på nuværende tidspunkt ser der meget 

positivt ud. 

 

Der har i de seneste år været positive årsresultater. 

 

HMP oplever mange positive ting omkring Skaksalget. 

 

NSL ville gerne vide hvor kunderne kommer fra. Tim Bjerre oplyste, at kunderne kommer alle ste-

der fra. 

 

PJ bemærkede, at Dansk Skak Union gerne ville reklamere overfor potentielle nye medlemmer via 

Skaksalget. 

 

Tim Bjerre appellerede til at alle hovedkredse har en reklame/link på deres hjemmesider, ligesom 

klubberne også gerne må linke til skaksalget. 

 

12. Fremtidig organisering af ungdomsskakken 
 

PJ ønsker, at HB bruger noget tid på at overveje om vi skal have lavet et særskilt forretningsudvalg, 

der skal gøre noget for ungdomsskakken. 

 

Det skal fastlægges i hvilket omfang og på hvilke områder udvalget skal have beslutningskompe-

tencen. 

 

HMP forespurgte til afgrænsningen i forhold til Mads Boes arbejde som ungdomslandstræner. 

 

PJ oplyste, at Mads Boes arbejde sikkert kan paceres på begge områder, men det skal der arbejdes 

mere med. 

 

PJ håber, at der er flere personer rundt omkring i landet der har mod på at gå ind i arbejdet. 

 

NSL forudså nogle loyalitetsproblemer i forholdet mellem Dansk Skoleskak og Dansk Skak Union. 
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PJ mente, at det kan være en god ide, at de har et ben i begge lejre, men at det ikke er krav, at de har 

noget med Dansk Skoleskak at gøre. 

 

PW mente ikke, at det skal være en konkurrent til skoleskakken. Det er vigtigere, at vi samarbejder.  

 

PJ mente, at der blandt andet skal arbejdes med oprettelse af en landsdækkende holdturnering. 

 

Det er ikke ment som en krigserklæring, men PJ håber derimod, at det kan bedre samarbejdet på 

længere sigt. 

 

PO var enig i, at vi ikke skal se det som en konkurrent til Dansk Skoleskak. 

 

13. Nyt fra hovedkredsene 
 

AO orienterede om, at alle hovedkredse skal indsende deres indstillinger til hæderstegn og initiativ-

præmier senest d. 15. marts 2017 til ham. 

 

14. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. Hovedkreds: 

 

Siden sidste HB møde, har ØBRO afviklet ØBRO Nytår 2016, som samtidig fungerede som KM 

2016. Der var endnu engang fuldt hus i ØBROs lokaler, og efter 7. runde havde ratingfavoritten - 

Jonny Hector - endnu engang vundet turneringen. Nr 2 og samtidig KM 2016 blev ØBROs egen 

Kassa Korley. I Samarbejde med ØBRO sørgede vi for at turneringen blev livedækket, så også folk 

rundt omkring i Danmark havde mulighed for at følge turneringen. 

 

2. afdeling af Juniorrække Sjælland er afviklet. Desværre var der 2 hold som ikke kunne deltage, så 

deltagerantallet blevet reduceret til 14. hold fra de tre hovedkredse. Efter 2. afdeling er overstået, 

bliver holdene inddelt i 2 grupper, så de 6 bedste hold kæmper i ”Slutspil 1” og resten i ”Slutspil 2”. 

I hovedkredsen er der ligeledes blevet afviklet de første 4 juniorgrandprixturneringer af forventet 7 

turneringer. 

 

Vi forventer i løbet af foråret at komme på facebook med en side, hvor klubberne kan lægge turne-

ringsinvitationer, resultatorientering, info om arrangementer m.m. Baggrunden for dette er, at de 

mindre klubber godt kan have svært ved at holde liv i egen facebookside, så vi håber på at en fælles 

facebookside hvor alle klubber i hovedkredsen har skriveret kan afhjælpe dette. 

 

Vi er ligeledes ved at planlægge en inspirationsdag, hvor vi sammen med klubberne i hovedkredsen 

skal finde ud af hvordan klubberne kan få flere medlemmer, og hvilke visioner for skakken vi har i 

københavnsområdet. 

 

PO oplyste, at 1. hovedkreds lige er gået på Facebook – primært af hensyn til de eksisterende med-

lemmer. Man arbejder også på at få lavet en inspirationsdag for klubberne. 
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2. Hovedkreds: 

Deltagertallet i de afviklede UGP´er har ikke været tilfredsstillende. Kun meget få deltager. Det er 

svært at motivere de børnene til at deltage. Den store samlende begivenhed er som altid holdturne-

ringen. Den har kørt uden de store problemer. Vejret har jo også været godt!  

Generelt er det tilfredsstillende, at medlemstallet er i fremgang, men ser man nærmere på klubber-

nes medlemstal, må det bekymre, at fremgangen skyldes, at en klub har ekspanderet voldsomt i 4. 

kvartal 2016, og at kun få andre klubber har oplevet fremgang. Der er desværre stadig for mange 

klubber, der taber medlemmer. 

NSL bemærkede, at det nogle gang er svært at få fat i de klubber, der ikke mener at have brug for at 

høre gode ideer. 

 

3. Hovedkreds: 

 

I efterårsferien gennemførte Fåborg Skakklub endnu engang Skakamok i samarbejde med byens 

bibliotek. Endnu engang gav det nye medlemmer til klubben. Derfor har vi i 3HK besluttet, at for-

søge at gennemføre en fælles Skakamok i efterårsferien 2017 - gerne med deltagelse af alle skak-

klubber på Fyn. Der er nu ved at blive nedsat en styregruppe for arrangementet, som vi bliver gen-

nemført i efterårsferien 2017. 

 

Skakamok, har i Fåborg været daglige events i efterårsferien på biblioteket, med f.eks begyndertur-

neringer, simultanskak, undervisning, opgaveløsning og ganske almindelig skak. 

I øjeblikket spilles der om Fynsmesterskabet, der er pt. spillet 3 runder ud af 9, så turneringer er 

fortsat helt åben. Der er 58 deltagere, hvilket er det højeste deltagerantal i de seneste år. 

 

På det organisatoriske plan, så stopper såvel undertegnede som hovedkredsformand og vores hold-

turneringsleder på næste hovedkredsmøde den 5. april. Bestyrelsen har kandidater til begge poster. 

 

HMP oplyste, at dette er hans sidste HB-møde og takkede for samarbejdet. 

 

 

6. Hovedkreds: 

I hovedkredsen har vi forsøgt at markere Østjysk Grand Prix, men spillerne svigter, og vi overvejer 

at nedlægge arrangementet og bruge krudtet anderledes. 

I Aarhus forsøger man at gentage konceptet for Aarhusmesterskabet fra sidste år, hvor mere end 50 

spillere deltog. I skrivende stund er 33 spillere tilmeldt. 

I ChessHouse spilles GM-turnering i vinterferien. 

Rokaden er gået med i Aahus Skoleskaks Grand Prix og har stævne 25. februar. 

Syddjurs og Rokaden har meldt sig til medlemskampagnen. Intet nyt i skrivende stund. 
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7. Hovedkreds: 

 

Der er ikke meget nyt i forhold til beretningen til novembermødet. Vi kan glæde os over, at de plan-

lagte aktiviteter kører tilfredsstillende. 

 

Grandprix turneringen i Tranum kunne i januar samle 32 deltagere. Vi har endnu ikke evalueret 

Aalborg Skakforenings deltagelse i medlemskampagnen, men vort indtryk er, at vi får kontakter til 

interesserede personer. Det har endnu ikke givet medlemmer, men flere af dem deltager i deres før-

ste turnering. 

 

De nordjyske klubber er præget af, at deres klubturneringer har mange deltagere, også blandt de 

stærke spillere i klubberne. 

 

Og så ser vi frem til, at DM afvikles i Rebild i påsken med Skørping skakklub som arrangør. 

 

 

8. Hovedkreds: 

Holdturneringen er kommet i gang igen efter juleferien, og alt forløber efter planen. 

I forbindelse med Nordsjællands Weekend EMT (Tidligere NSU open) var der tilmeldt 76 spillere, 

men desværre så var Skakligaen lagt til at have en runde i samme weekend, så det kostede på delta-

gertallet, vi finder det meget uheldigt at man er begyndt at lægge en liga/division- runde i den 

weekend, og vi beder til at man tager hensyn til en veletableret turnering, som har været afholdt i 

den samme weekend så længe jeg husker tilbage. 

PW bemærkede, at man i Hillerød er blevet opmærksomme på værdien af de lidt skæve aktiviteter. 

 

 

9. Hovedkreds: 

 

Der er god gang i holdturneringen og i de lokale enkeltmandsturneringer. Desuden deltog 4 spillere 

fra hovedkredsen i turneringen i Bad Zwischenahn, og blandt dem vandt 10-årige Marius Bøss Sø-

rensen C-klassen, som havde 65 deltagere. 

 

Skive Skakklub meldte sig til at deltage i den udvidede medlemskampagne, og hovedkredsen gav 

tilsagn om økonomisk støtte hertil. Men da det ikke lykkedes at få iværksat forberedelserne til det 

ønskede starttidspunkt den 31. januar, har klubben besluttet at vente til efteråret 2017. 

 

 

Sydjysk Hovedkreds: 

 

Hovedkredsen har sin egen Grand Prix turnering med 7 hurtigskakturneringer i hver sæson. Der er 

indtil videre i sæsonen 2016-17 afholdt 5 stævner med i alt knap 200 deltagere. Desværre har det 

ved flere af arrangementerne haltet med deltagere til en ren skoleskakklasse, der ellers i flere år har 

givet nye børn smag for turneringsskak og fungeret fint som fødekæde for skakmiljøet.  
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Der var ingen klubber i Hovedkredsen, der i denne omgang var klar til at hoppe med på Dansk Skak 

Unions tilbud om medfinansiering af konceptet for medlemsrekrutteringskampagnen, men forhå-

bentlig vil nogle være klar til en senere runde.  

 

Hovedkredsen har støttet en række juniortræningssamlinger i Trekantområdet med meget kompe-

tente undervisere. Initiativet er taget af Dansk Skole Skaks Vejlekreds og har været en solid succes. 

Samlingerne er foregået i Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens, og deltagerne er kommet både fra 

Sydjysk Hovedkreds og udefra.  

 

Med udgangen af 2016 har Vejen Skakforening lukket og slukket. Vi håber, de tilbageværende 10 

medlemmer finder over i andre klubber. 

 

Senior-DM 2017 arrangeres af DSU i samarbejde med Løgumkloster Skakklub. Der er tilmeldt 

henholdsvis 15 (50+) og 39 (65+). Arrangementet er henlagt til Løgumkloster Højskole, der har 

tilbudt en ”pakkeløsning” for hele turneringsugen til en særdeles favorabel pris. En sådan løsning 

har været drøftet flere gange i Seniorkomiteen, og nu får vi det så afprøvet. 

 

15. Eventuelt 
 

MF bemærkede, at Skive Skakklub havde meldt dig til medlemskampagnen, men der er tilsynela-

dende ikke sket noget. Man ville gerne have været i gang, men har nu udsat det til efteråret. 

 

MF efterlyste resultaterne af forsøgene i Aalborg og Allerød. 

 

RBC oplyste, at han også er frygtelig ærgerlig over, at der ikke er sket noget. RBC troede, at det 

allerede var i gang. Det er aftalt, at der kommer noget i gang nu. 

 

MF oplyste, at Skive Skakklub mangler en skriftlig oversigt over hvad klubben henholdsvis unio-

nens folk forventes at gøre. 

 

PR oplyste, at Allerød forventer at køre et nyt forløb til efteråret efter et nyt koncept, som de selv 

har udviklet. 

 

PR spurgte om FU har nogle kandidater til divisionsturneringslederposten. PJ oplyste, at man ikke 

har nogen kandidater endnu. 

 

TP opfordrede til at HB finder nogle kandidater. 

 

 


