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Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
René Baarup-Christensen (RBC) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Peter Willer Svendsen (PW) 
Tom Petri (TP) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Peter Olsen (PO)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 
3. HK: Jørgen Kiel (JK) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP)** 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ bød velkommen til mødet og startede med at byde særlig velkommen til Jørgen Kiel fra 3. Ho-

vedkreds, som er nyvalgt hovedkredsformand og møder for første gang.  

 

PJ oplyste endvidere, at PO møder i stedet for Sigfred Haubro. 

 

PJ orienterede om, at Thorbjørn Rosenlund vil deltage under punkt 5, hvor han vil fremlægge sin 

analyse af medlemsudviklingen i Dansk Skak Union og desuden vil Vagn Lauritzen via Skype un-

der punkt 10 guide os igennem den nye oversættelse af FIDE’s regler for skakspillet. 

 

KP efterlyste ændringer i HB-mødeforberedelsen. Uden at kommunalisere møderne ønskes så vidt 

muligt sagsfremstilling og indstilling (med FU´s anbefaling) til hvert enkelt dagsordenspunkt/sag – 

i stedet for blot en overskrift som ”Skakbladets fremtid”. Fremstilling af notater til større sager kan 

evt. uddelegeres til HB-medlemmer uden for FU. Med en sådan procedure vil vi få et bedre beslut-

ningsgrundlag og mere effektive møder. 

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 12. februar 2017 
 

Referatet af HB-mødet d. 12. februar 2017 blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ henviste til den skriftlige beretning. 

 

Der er i år 203 deltagere ved DM, der spiller med lang betænkningstid. Kvindeklassen er desværre 

blevet aflyst. 
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Arrangørerne er desværre underbemandede, men de gør et virkelig godt stykke arbejde. 

 

PJ har selv været meget involveret i selve stævnearbejdet som en del af dommerteamet til og med 

onsdag. 

 

Hotellet er meget flot, men det er ikke særlig handicapvenligt og der har også været nogen kritik af 

langsom service. 

 

Klubberne i Svendborg kommune er interesseret i at arrangere DM i 2018 og 2019 med mindst en 

2-årig aftale. 

 

Der mangler stadig en arrangør til DM i hurtigskak. Skive Skakklub har tidligere henvendt sig, men 

er desværre ikke vendt tilbage. MF bemærkede, at det er hans opfattelse, at Skive Skakklub afventer 

information fra Dansk Skak Union. PJ vil tage kontakt til Skive Skakklub. 

 

Der er kommet en henvendelse fra en person om et muligt samarbejde omkring nogle events, som 

retter sig mod firmaer. Dansk Skak Union skal hjælpe med det turneringstekniske og der er aftalt 

møde i maj/juni måned 2017. 

 

Når www.skak.dk bliver redesignet vil PJ gerne have et læserbrevsforum.  

 

Det er aftalt med Skanderborg Skakklub, at de arrangerer U-DM 2017.  

 

KP forespurgte til rapporten fra Jacob Aabling-Thomsen omkring medlemshvervning. PJ oplyste, at 

han havde misset, at den ikke er blevet udsendt til HB. Den vil blive udsendt snarest. 

 

PR syntes ikke om ideen med at flytte debatforum over til www.skak.dk.  

 

PO var enig med PR, iæsr fordi det vil blive meget arbejdskrævende. PO mente ikke, at værdien vil 

stå mål med indsatsen. 

 

PJ anførte, at der er mange medlemmer, der ikke er på Facebook. Endvidere er der tale om et læser-

brevsforum og dermed kommunikation i et lavere tempo end den gængse debat på Facebook m.v. 

Det er ikke meningen, at vi skal droppe debatten på Facebook. 

 

PO mente ikke, at folk er interesserede i et læserbrevsforum, men er mere interesserede i den hurti-

ge debat. 

 

PR synes rigtig godt om, at DM skal ligge i Svendborg i de næste 2 år. 

 

PO mente også, at Svendborg er en god ide. 

 

MF var enig med PR og PO og foreslog, at HB samlet anbefaler Svendborg. Der var opbakning til 

dette i HB. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

http://www.skak.dk/
http://www.skak.dk/
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4. Økonomi og regnskab 
 

RBC henviste til det udsendte regnskab. 

 

RBC oplyste, at der er indgået en aftale med benzinselskabet OK. Der vil komme noget materiale i 

den forbindelse i Skakbladet og på hjemmesiden. Man kan allerede nu knytte sit OK-kort til skak-

ken. 

 

Der vil blive afregnet årligt til d. 31. marts. 

 

PO mente, at det kunne være en ide at øremærke pengene til bestemte formål allerede nu. 

 

5. Information om udviklingen i medlemstal 
 

Thorbjørn Rosenlund gennemgik nogle plancher. Det fulde materiale findes som bilag til dette 

punkt. 

 

Thorbjørn oplyste, at basistallene stammer fra Dansk Skak Unions arkiv 2011-2017. 

 

PO ville gerne vide hvordan vi ligger med hensyn til udmeldelsesprocenten i forhold til andre orga-

nisationer. Thorbjørn mente, at vi ligger fint, men det er ikke umiddelbart sammenligneligt. 

 

CA ville gerne vide om vi har medlemstal længere tilbage. Thorbjørn oplyste, at der ligger nogle 

tal, men at de ikke er af en tilstrækkelig god kvalitet til at kunne bruges. 

 

BS var rigtig glad for oplysningerne omkring aldersfordelingen. BS mente, at der er gode mulighe-

der for fremgang når man kigger på fremgangen i skoleskakken. 

 

KP mente, at vi skal være opmærksomme på når folk flytter fra det ene geografiske område til et 

andet. Vi skal være klar til at samle op når folk flytter til et nyt område. 

 

6. Skakbladets fremtid 
 

PJ redegjorde kort for status omkring Skakbladet. De modtagne læserreaktioner er udsendt til HB 

som bilag. De er alle positive overfor en fortsættelse af Skakbladet, på nær en enkelt. 

 

PJ oplyste, at han fornemmede, at pilen peger på 4 årlige numre med et foreløbigt uændret sidetal 

på ca. 320 sider årligt. 

 

RBC redegjorde for økonomien i forhold til det udsendte bilag. 

 

CA forespurgte til begrundelsen for nedsættelsen af antallet af numre fra 6 til 4. 

 

PJ oplyste, at begrundelsen er besparelse. 
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MF ville gerne bibeholde det samlede sidetal, men gerne på 6 numre. 

 

NSL kunne godt tilslutte sig FU’s oplæg med 4 numre årligt. 

 

TP oplyste, at FU ikke forestiller sig et skakblad med uændret indhold, men derimod at indholdet 

skal tilpasses informationspolitikken. 

 

PO ville gerne have, at Skakbladet skal henvende sig til de etablerede spillere, samt at Facebook og 

www.skak.dk skal henvende sig til de nye spillere. 

 

CA anførte, at man på generalforsamlingen i 6. hovedkreds savnede stof til de svagere spillere. 

 

BS kunne godt tilslutte sig antallet af numre, men mente godt, at vi kan leve med et lavere antal 

sider.  

 

RBC oplyste, at grunden til at FU fastholder det samlede antal sider, er hensynet til de abonnenter, 

der allerede har betalt. 

 

NSL var indstillet på, at vi på sigt kan ændre det samlede sidetal. 

 

PR oplyste, at han kun havde fået meldinger fra 2 klubformænd i 8. hovedkreds, som har udtrykt 

deres uenighed i hans udmeldingpå sidste HB-møde vedr. Skakbladet. PR mente, at vi skal ned i 

både sideantal og redaktørløn, -en redaktørløn på 200.000 kr. virker vanvittigt. 

 

PR var bekymret for de konsekvenser Postnords opsigelse af adresseringsaftalen vil have for Dansk 

Skak Union. Han vil ikke stemme imod de 4 numre. 

 

RBC oplyste, at FU nok vil gå efter en aftale for en periode på 6 numre i første omgang, samt at der 

vil blive tale om honoraraflønning når redaktørposten skal besættes. 

 

PJ oplyste, at han har snakket med Hillerød Skakklub, der har oplyst efter deres opfattelse, at PR 

ikke har afstemt udmeldingen på sidste HB-møde med en eneste af klubberne i 8. hovedkreds. 

 

PJ oplyste, at der ikke har været nogen sonderinger omkring niveauet af redaktørlønnen. Der vil 

blive indarbejdet nogle krav i honorarkontrakten. 

 

PJ oplyste, at vi skal have en politik for hvad, der kan stå i Skakbladet, herunder anvendt billedma-

teriale. 

 

PR oplyste, at han som altid havde snakket med bestyrelsen for 8. hovedkreds forud for sidste HB-

møde. Der var man ligeligt delt og jeg måtte jo så gå med hvad jeg følte var rigtigt. 

 

MF ville gerne høre om der var andre, der foretrak 6 numre. 

 

CA var lidt usikker overfor hvad intentionen med Skakbladet er. 

 

PJ oplyste, at FU på nuværende tidspunkt har en overordnet plan for Skakbladet, som der ikke er 

formuleret endnu. 

http://www.skak.dk/
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MF foreslog, at fastsættelsen af antallet af numre af Skakbladet udskydes til efter behandlingen af 

punkt 7. 

 

Efter behandlingen af punkt 7, blev der stemt om det fremtidige antal numre af Skakbladet. For 4 

numre stemte alle med undtagelse af MF, der stemte imod.  

 

7. Informationspolitik 
 

TP redgjorde for det udsendte bilag. 

 

PJ bemærkede, at FU forestiller sig, at alle de klubber, der går ind i en hvervekampagne får en sam-

let indgangsportal med ”landingpage” via Dansk Skak Union. 

 

BS ville gerne vide hvem, der skal udføre opgaven. 

 

PJ oplyste, at udgangspunktet er, at vi skal hyre noget professionel hjælp til at lave en ny hjemme-

side. Vores nuværende Webmaster skal være med i processen, men det forventes ikke, at han kan 

påtage sig hele opgaven på grund af opgavens omfang. 

 

PJ håbede, at udgiften kan afholdes inden for budgettet for informationspolitikken, men ellers har vi 

jo arvet nogle penge for nylig. 

 

PO vil gerne høre om ungdoms-Facebooksiden skal være et samarbejde mellem ungdomslandstræ-

neren og hovedkredsene. Der er vigtigt, at have det lokale med ind over. Ungdommens interesse vil 

formentlig være mere, hvis det er lokale nyheder. 

 

PJ oplyste, at det er tanken, at det skal være muligt at lægge ting på væggen – gerne med flere ad-

ministratorer fordelt ud over landet. 

 

Vi skal være opmærksomme på, at hvis vi øger vores aktiviteter på vore Facebook-sider eller andre 

steder, skal vi også være klar til at acceptere øgede udgifter. 

 

PR ville gerne vide hvorfor hjemmesiden overhovedet skal laves om. PR ville hellere bruge penge-

ne på at udbygge den nuværende side. 

 

PW var enig med PO i, at det er vigtigt, at det skal være lokalt. Kommunikationen skal helst være 

lokalt funderet. 

 

PO mente, at vi har brug for en bedre opbygning af hjemmesiden. Der skal ske noget. 

 

TP bemærkede, at opgaven er mere en designopgave end en programmeringsopgave.  

 

Det skal være muligt at annoncere for lokale arrangementer. 

 

KP syntes godt om oplægget, men det er vigtigt, at vi kan føre tingene ud i livet. Der må gerne 

komme en del materiale ud af bestræbelserne ud til brug lokalt i klubberne og hovedkredsene. 
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NSL ville gerne vide lidt mere om, hvad det kommer til at koste. NSL mente, at vi tager tingene lidt 

i den omvendte rækkefølge. 

 

PJ oplyste, at han ikke vil have noget problem med at bruge op 150.000 – 250.000 kr. til udviklin-

gen af en ny hjemmeside/platform.  

 

PJ så gerne, at HB bevilliger en budgetramme til formålet. 

 

MF mente, at PJ forslag til budgetramme virkede noget voldsomt. 

 

PJ oplyste, at han ikke har nogen ide om størrelsen af en realistisk ramme. 

 

MF forventede, at de folk vi skal bruge, har skakken inde under huden. 

 

PJ var ikke sikker på, at det er en god ide på grund af tidligere erfaringer. Det vigtigste er, at vi skal 

finde nogen, der kan levere. 

 

CA mente ikke, at det er vigtigt at det skal være skakspillere – nærmest tvært imod. 

 

PW mente, at vi skal bidrage med input i processen, men heller ikke mere. 

 

AO mente, at vi skal tænke på, at vi skal kommunikere med folk, der endnu ikke er medlem af 

Dansk Skak Union. 

 

PJ fastholdt, at han gerne vil have en budgetramme. 

 

MF mente, at man indtil videre godt kan bruge af den budgetramme, der er fastsat i forbindelse med 

medlemskampagnen. 

 

PJ foreslog, at FU går i gang med arbejdet og når FU ved mere, kommer det videre til HB. 

 

PJ pointerede, at vi skal betragte hjemmesiden som vores nyhedsmedie til hurtig kommunikation. 

 

8. Elitepolitik – oplæg fra 6. hovedkreds 
 

CA redegjorde kort for oplægget fra 6. hovedkreds. Der er hentet inspiration fra andre sportsgrene 

og det blev pointeret, at der er tale om et oplæg til debat. 

 

TP bemærkede, at vi ikke kan have nogen interesse i at have en konflikt kørende med visse topspil-

lere og at der er flere punkter i oplægget, som vi skal have overvejet nærmere.  

 

Der er flere ting i oplægget, som vi ikke tidligere har været inde på, så FU foreslår, at der nedsættes 

en arbejdsgruppe bestående af f.eks. CA, TP og en elitespiller, som kunne være landstræneren eller 

en repræsentant for en spillerforening. 
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Der skal arbejdes hen imod et oplæg, der fastlægger, hvorledes man f.eks. skal agere i forhold til en 

sponsor og andre. 

 

PJ bemærkede, at det ikke er nok når en spiller skriver på sin væg på Facebook. Det er ikke det 

samme som at henvende sig Dansk Skak Union. Hvis man ønsker at fremføre noget overfor Dansk 

Skak Unions ledelse, skal man henvende sig direkte i stedet for antydninger alle andre steder. 

 

KP roste CA’s oplæg, som ville have været godt at have, da HB første gang diskuterede elitepolitik. 

 

PO syntes, at oplægget ser rigtig spændende ud, men at det skal gøres mere konkret og handlings-

orienteret. 

 

PO mente, at vi skal give eliten noget i forhold til det oprindelige oplæg. Det kunne f.eks. være ho-

norar, men at dobbeltværelserne skal fastholdes. 

 

MF syntes godt om oplægget fra 6. hovedkreds. MF mente desuden, at eliten godt selv kunne gøre 

noget for at skaffe nogle sponsorer. 

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med en repræsentant fra FU, CA + en repræsentant for topspillerne. 

Der skal fremlægges noget fra arbejdsgruppen til HB-mødet i september 2017. 

 

9. Ungdomsskak – oplæg fra 9. hovedkreds 
 

MF redgjorde kort for oplægget fra 9. hovedkreds. 

 

PW syntes, at oplægget lyder rigtig spændende. Han blev helt optimistisk, da han læste oplægget. 

 

PO ville gerne høre hvad ledelsen i Dansk Skoleskak siger. 

 

MF oplyste, at man endnu ikke har taget den kontakt, men at det naturligvis skal ske. MF mente, at 

det nok burde være Dansk Skak Union fra centralt hold, der skal tage kontakten til skoleskakken. 

 

RBC mente, at vi nu endelig har noget at bytte med i forhold til Dansk Skoleskak. RBC fandt op-

lægget meget interessant. 

 

PJ oplyste, at der er en aftale om et møde med Dansk Skoleskak en af dagene op til St. Bededag i 

forbindelse med, at PJ alligevel er i Københavnsområdet på grund af CCC i Ballerup. PJ vil tage 

emnet op i den forbindelse. 

 

CA ville gerne lave aktiviteterne i skoletiden. Der er flere lærere, der har ytret ønske om arrange-

menter i skoletiden. Det er svært at få fat i børnene i fritiden. 

 

BS mente, at det er lettest at arrangere lokalt, men at der selvfølgelig ikke er noget i vejen for at 

arrangere det centralt. 

 

MF mente, at det er vigtigt, at vi får bragt aktiviteterne ud af skolen og over i skakklubben – evt. 

ved hjælp af aktive forældre. 
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PW kunne ikke forestille sig, at landsledelsen i Dansk Skoleskak vil stille sig i vejen for ideen. 

 

NSL mente, at oplægget er et glimrende eksempel på hvordan man kan løse dilemmaet.  

 

PR oplyste, at Bornholmsmesterskabet i skoleskak altid har været afholdt i skoletiden. Dansk Sko-

leskak har ved flere lejligheder overfor skolefolk gjort opmærksom på, at det ikke er deres opgave, 

at føre børnene over i skakklubberne. 

 

CA mente, at det er vigtigt, at man får en dialog med skakklubberne om, hvad de har at tilbyde de 

unge mennesker. 

 

10. Nye regler for skakspillet 
 

Vagn Lauritzen gennemgik via Skype det fremsendte bilag vedrørende oversættelsen af de nye reg-

ler for skakspillet fra FIDE. 

 

Reglerne træder i kraft pr. 1. juli 2017.  

 

Oversættelsen af reglerne blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

11. Ændringsforslag vedr. U-GP 
 

PW redegjorde kort for det udsendte forslag. 

 

Det er vigtigt, at de lokale klubber er involverede i de lokale stævner. 

 

KP forespurgte til overvejelserne omkring inddelingen i aldersgrupper i forhold til en opdeling efter 

spillestyrke. 

 

PW mente ikke, at det nødvendigvis behøver at være et problem. 

 

PO mente godt, at man kan give point uafhængig af alder. 

 

PW mente, at det godt kan være lidt svært at gennemskue. 

 

NSL mente ikke, at det har været en succes med den centrale pointfordeling, idet den ikke har fun-

geret. De har derfor af samme grund overvejet helt at droppe U-GP systemet i 2. hovedkreds. 

 

MF bemærkede, at han tidligere har haft en vis skepsis med hensyn til et centralt finalestævne. MF 

var i øvrigt ikke klar til at acceptere de foreslåede ændringer. 

 

PO var enig med MF, idet han ikke tror, at det vil fungere med en fælles finale. Det vil formentlig 

fungere bedre, hvis det foregår mere lokalt. 
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PW bemærkede, at der faktisk i forslaget indgår et lokalt finalestævne i hovedkredsen. 

 

For forslaget stemte: RBC, AO, PJ, PW og JK = 5 stemmer 

Imod stemte: MF, BS og NSL = 3 stemmer 

Undlod at stemme: KP, PR, CA, PO, TP = 8 stemmer. 

 

Forslaget blev dermed vedtaget. 

 

PW opfordrede alle til at bidrage med ideer til hvad PW kan gøre på ungdomssiden. 

 

12. Nordisk turnering 2017 
 

BS mente, at Nordisk Skakforbund fungerer sørgeligt. BS anførte det uheldige i, at NM 2017 ligger 

samtidig med den norske landsturnering. 

 

BS ville som senior gerne have, at seniorerne havde deres egen turnering. BS så gerne, at deres egen 

”Larsens Nordjyske Mindeturnering” bliver nordisk mesterskab for seniorer. 

 

PJ var enig i at Nordisk Skakforbund ikke fungerer optimalt. PJ formodede at forholdet omkring 

den norske landsturnering er afklaret mellem Norge og Sverige. NM er en vigtig turnering i år, da 

der tale om en zoneturnering, med en plads til World Cup. 

 

Det er op til Lars Schandorff at afgøre hvilke betingelser de danske spillere skal have. Arrangørerne 

giver høje præmier, men ingen betingelser. 

 

PJ mente, at Nordisk Skakforbund skal bestå.  

 

PO var enig med PJ. 

 

Turneringen om det nordiske mesterskab har sejlet noget de senere år. Det er vigtigt, at medlems-

landene finder frem til et format, der fungerer og så er det op til arrangørerne at få det bedste ud af 

turneringen. 

 

PR mente, at der skal være andre til at lede Nordisk Skakforbund end de aktuelle formænd i de nor-

diske forbund. 

 

PJ oplyste, at der har været tanker om, at alle lande skulle være forpligtede til at sende 2 stærke spil-

lere til hver turnering, men det har ikke vakt gehør i medlemsforbundene. PJ oplyste, at der er en 

meget lille egenkapital i Nordisk Skakforbund. 

 

RBC oplyste, at Dansk Skak Union hvert år betaler 2.500 kr. i kontingent til Nordisk Skakforbund. 

 

13. Pokalturneringen 
 

BS redegjorde kort for forslaget. 
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PJ anførte, at det stadig kan være tvivlsomt om alle har et opdateret hurtigskakratingtal. Problemet 

kan eventelt klares administrativ og automatisk. 

 

PO foreslog, at alle hurtigskakratingtal bliver lig med nærskakratingtal i en overgangsperiode. 

 

PR oplyste, at der er mange eksempler på folk, der er meget underratede i hurtigskak – f.eks. folk, 

der er i kraftig fremgang. 

 

AO mente, at man godt kunne indføre en ordning omkring regulering af hurtigskakrating, selvom 

det vil blive administrativt bøvlet. 

 

NSL mente, at den nuværende ordning er den mindst dårlige. 

 

FU vil kigge på mulighederne omkring justering af hurtigskakrating. 

 

14. Divisionsturneringen 
 

PO kommenterede kort det fremlagte forslag til gruppeinddeling til Divisionsturneringen 
2017/2018.  
 
AO mente, at det er oplagt at bruge den geografiske opdeling. 
 
JK mente, at det er problematisk, at der er kommet 2 nedrykkere i samme gruppe i 2. divi-
sion. 
 
På forespørgsel fik CA oplyst, at der skal være nedrykningskamp med nr. 6 i 2. divisions 
gruppe 3 og 4 endnu et år. 
 
Gruppefordelingen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 

15. Ændring af kutyme for offentliggørelse af regnskab 
 

RBC henviste til det udsendte forslag. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

16. Valg 
a. Repræsentation i FIDE og ECU 

 

Poul Jacobsen blev enstemmigt valgt 
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b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 

 

Poul Jacobsen blev enstemmigt valgt. 

 

 

c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 

 

Poul Jacobsen og Peter Willer Svendsen blev enstemmigt valgt. 

 

d. Ratingkomiteen 
 

Per Rasmussen (formand), Lars Henrik Bech Hansen og Aage Olsen blev enstemmigt valgt. 

 

 

e. Dansk Skaksalgs bestyrelse 

 

Tim Bjerre (formand), Rene Baarup-Christensen og Aage Olsen blev enstemmigt valgt. 

 

 

f. Turneringskomite til Divisionsturneringen 

 

Lars Johansen (formand), Kenneth Varberg og Jørgen Kiel blev enstemmigt valgt. 

 

 

g. Divisionsturneringsudvalg 

 

Peter Olsen (formand), Leif Hamborg og Tom Petri blev enstemmigt valgt. 

 

 

h. Divisionsturneringsleder 

 

Posten blev ikke besat direkte på HB-mødet, men FU vil foretage sonderinger med henblik på at 

besætte posten. 

 

17. Hæderstegn og initiativpræmier 
Hæderstegn 

 

1. hovedkreds: 

KSU indstiller Asger Paaske, Brønshøj til at modtage hæderstegnet i 2017 

 

Begrundelsen for indstillingen af Asger til hæderstegnet er følgende: 

 

Asger blev valgt til bestyrelsen i Brønshøj 16/2-1995 og har været i bestyrelsen siden da. 

 

Han har været juniorleder i 19 år. Fra december 1997 har der været ugentlig juniortræning i klubben 

torsdag eftermiddag, hvor Asger har stået for træningen. 
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Asger indgik i maj 1996 i redaktionen sammen med undertegnede, hvor vi redigerede vores klub-

blad sammen til det sidste nr., der udkom i juni 2010. 

 

I bestyrelsen i 21½ år, juniorleder i 19 år og stået for den ugentlige juniortræning i klubben i 17 år, 

samt Klubbladsredaktør i 14 år. 

 

 

2. hovedkreds: 

John Kristensen Maribo Skakklub. 

 

John har i mange år været kasserer for Maribo Skakklub. Han er den, der stort set alle aftener møder 

op og åbner klubben - og klubben har vel at mærke klubaften ca. 50 uger om året. John er den der 

laver de første kander kaffe, og han arrangerer hurtig- og lynturneringer på klubaftener, hvor der 

ikke er noget fast program. Han har arrangeret rigtig mange EMT og klubturneringer. Når nye med-

lemmer dukker op i klubben er det næsten altid John, der tager imod og byder velkommen.  

John er således en stor arbejdskraft og et meget aktivt og vellidt medlem af Maribo Skakklub.  

Johns facon er stille og ydmyg. Han er ikke de store armbevægelsers mand. Men han har altid hø-

stet stor anerkendelse for sin indsats for skakken. 

 

John fortjener om nogen at modtage Dansk Skak Unions  

 

 

3. Hovedkreds: 

Hæderstegn tilfalder Jens Erik Pedersen med følgende begrundelse: 

Kort tid efter sit medlemsskab af Tårnet, Svendborg blev Jens Erik Pedersen i 1985 valgt til klub-

bens formand. 

 

En post han - efter en turbulent periode med skiftende formænd - har bestridt på overbevisende må-

de frem til i dag, dvs. 32 år med stor stabilitet. 

 

I 1991 afholdt klubben sin første koordinerede weekend-turnering, en årlig turnering, der løb af 

staben de følgende 20 år med ca. 20 - 60 deltagere. 

 

I alle årene var Jens Erik et stort aktiv i denne proces. Ligeledes tog han initiativ til julefrokost i sit 

eget hjem - en årligt tilbagevendende tradition i klubben hvert år. 

 

Ud af til har han på vegne af Tårnet og i tæt fællesskab med Sydøstfyn været en del af styregruppen 

ved to på hinanden fælgende succesrige DM-stævner i Svendborg ( 2015 & 2016) 

 

 

6. Hovedkreds: 

6. hovedkreds indstiller Christian Jensen, Syddjurs Skakklub til unionens hæderstegn. 

 

Christian startede i midten af 1970erne skoleskak på Skødstrup Skole og var i marts 1978 initiativ-

tager ved stiftelsen af Skødstrup Skakklub. Ved flytningen fra Skødstrup til Hornslet i 2012 skiftede 

klubben navn til Syddjurs Skakklub.  
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Christian har igennem alle årene haft et stort hjerte for klublivet og har gennem alle årene varetaget 

større eller mindre poster i bestyrelsen. Han har herved været med til at skabe det gode klubliv, der 

giver et stabilt højt medlemstal på ca. 40 med 35 og 37 deltagere i de seneste klubturneringer. 

 

Christian har været i stand til at yde en imponerende arbejdsindsats i klubben selv om han har lange 

arbejdsdage som selvstændig i sin musikforretning Pladekisten i Aarhus. 

 

 

7. Hovedkreds: 

7. hovedkreds indstiller Jesper Christian Pedersen, Hjallerup til hæderstegn 2017. 

 

Jesper tog initiativ til genoprettelse af Hjallerup Skakklub i 2014, efter at den havde været lukket i 

en årrække. 

 

Klubben er velfungerende og har i år 2 hold i holdturneringen, og arrangerer hvert år en GP turne-

ring. 

 

Jesper har været formand i klubben siden starten. 

 

 

8. Hovedkreds: 

En hyldest og anerkendelse fortjener Leo Nielsen.  

 

Leo Nielsen er en mand med mange kasketter på. Bestyrelsesmedlem under flere formænd og hold-

leder. Leo står for pasning af klubbens kantine ved alle klubbens turneringer.  

 

Leo er et fantastisk samlingspunkt for en klub. Alle kan lide at få en snak med Leo. Det være sig 

klubbens egne spillere som gæster. Leo er til stor hjælp ved klubbens arrangementer. Bl.a. ved 

klubbens grillaftener og juleafslutninger. Man kan regne med Leo. Hvad enten det gælder stort eller 

småt. 

 

 

9. Hovedkreds: 

Ingen indstilling. 

 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Jean Bloch Mikkelsen har i en uafbrudt periode på ca. 20 år varetaget forskellige tillidsposter inden 

for skakmiljøet. Han har bl.a. været mangeårig formand for 5. Hovedkreds (2002-15) og repræsen-

teret Hovedkredsen i Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse.  

 

Jean har desuden været holdturneringsleder og var med til at forberede den fælles sydjyske holdtur-

nering, der senere – med Jean som én af drivkræfterne – førte til sammenlægningen af 4. og 5. HK 

til Sydjysk Hovedkreds. 

 

Jean har siden 1990 være medlem af Skakklubben Centrum og er i øjeblikket formand for klubben 

med de stolte traditioner. 
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Initiativpræmie: 
 

1. hovedkreds: 

KSU indstiller ØBRO til Initiativpræmien. 

 

Skakforeningen ØBRO havde i jubilæumsåret 2016 ekstra mange aktiviteter, 

 

Jubilæumsturneringen i efterårsferien havde 44 deltagere, heraf 5 deltagere med >2500 i rating. 

 

Den traditionelle Nytårsturnering havde 69 deltagere og var samtidig Københavnsmesterskab. 

 

Af helt nye og utraditionelle tiltag har ØBRO haft SKAKCAFE eller chessmates torsdag aften, hvor 

der ikke er traditionel turneringsskak, men hvor der er musik, vises live skak fra GM turneringer på 

lærred, der spilles lyn eller hvad der nu er stemning for. Det er ikke her torsdag, men annonceres på 

de sociale medier og så dukker de interesserede op. 

 

Lidt i den stil blev omkampen spillet som hurtigskak mellem Carlsen og Kajarkin vist på storskærm 

i klubben, hvor 20-25 tilskuere dukkede op. 

 

Ellers har klubben haft de sædvanlige klubturneringer med lyn, hurtigskak og koordinerede turne-

ringer på programmet. 

 

På undervisnings/træningsside er der voksen træning og juniortræning hver uge, begge godt besøgt  

 

2. hovedkreds: 

2. hovedkreds tildeler Faxe Skakklub årets initiativpræmie. Faxe er en god og hyggelige klub med 

egne lokaler. Aktiviteterne til gavn for skakken er mange. Klubben har oplevet en medlemsfrem-

gang og har ligeledes fået gang i en ungdomsafdeling, der bl. a. har igangsat skak på lokale skoler. 

 

3. Hovedkreds: 

Ingen indstilling 

 

6. Hovedkreds: 

6. Hovedkreds indstiller Silkeborg Skakklub som kandidat til initiativpræmien. Hovedårsagen er, at 

medlemstallet er steget pænt i de senere år. Sidste optælling viste 71 medlemmer og klubben er 

dermed efterhånden kredsens næststørste klub.  

 

Årsagerne til dette er uden tvivl mange. Eksempler herpå er, at der foregår turneringer hele året hver 

torsdag i klubben lige fra 2 faste koordinerede turneringer, en ratet hurtigturnering, lynturnering, 

pokalturnering, simultanturnering, foredrag og en drop-in sommerturnering.  

 

Sideløbende med dette deltager klubben i holdturneringer, har skoleskak hver torsdag det meste af 

året, torveskak med store brikker samt en del sociale aftener om mandagen. Endelig afholdes der 

hvert år en hurtigturnering den 28.12. 

 

Klubben er kendetegnet ved, at der er styr på ”tingene” godt krydret med det sociale aspekt. 
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7. Hovedkreds: 

Efter at have været uden skakklub lykkedes det i 2015 at genstarte Brønderslev skakklub. Det skete 

gennem flere lokale initiativer.  

 

Kontakt til medlemmer af den tidligere klub var en af de udbytterige initiativer. En anden var etab-

lering af skoleskak på byens skole. Klubben var fra starten meget markant i lokalmiljøet og havde 

hurtigt 25 medlemmer, dog reduceret til 15 i dag, da nogle medlemmer er gået til andre klubber. 

Holdet har allerede spillet sig op fra B til A-rækken med mulighed for at avancere yderligere. 

 

 

8. Hovedkreds: 

Ingen indstilling. 

 

 

9. Hovedkreds: 

9. hovedkreds indstiller Skive Skakklub til initiativpræmien 2017. Den er efter betydelig medlems-

fremgang, navnlig fra helt unge spillere, hovedkredsens største klub. En målrettet indsats bringer 

skoleskakspillere ind i unionens klubliv med tilbud om både undervisning, deltagelse i klubbens 

turneringer, årlig udlandsrejse og ikke mindst en fast mentorordning med også individuel træning. 

Endvidere gør 44 faste spillere Skive Skakklub til landets mest aktive holdspillerklub.   

 

Sydjysk hovedkreds: 

Skakklubben Springeren er med ca. 50 medlemmer én af Sydjysk Hovedkreds´ største skakklubber.  

 

Klubben deltager i holdturneringen med 5 hold i sæsonen 2016-17 og har en kerne af medlemmer, 

der som flittige deltagere i udenbys turneringer, bidrager positivt til skakmiljøet i hele Hovedkred-

sen. 

 

Klubben har med Sondex Cup fundet et turneringskoncept med stor gennemslagskraft. I 2017 er der 

tilmeldt 150 deltagere til turneringen, der er én af landets største.  

 

Klubben har på lederplan gennemført et generationsskifte og tilbyder skak for børn og unge i et 

godt samarbejde mellem klubben og den lokale skoleskak i Kolding og Vejlekredsen. Hertil kom-

mer medspil i forbindelse med juniortræningssamlinger i Trekantområdet i 2016.  

 

Klubben synliggør skakspillet i lokalsamfundet ved propagandaarrangementer som gågadeskak med 

både små og store brikker. 

 

18. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 

Vi har haft store udfordringer med vores kartoteksopdateringer, men forventer at dette fremadrettet 

er på et tilfredsstillende niveau. Vi mangler stadig en decideret juniorleder, hvilket stadig gør at 

Sigfred Haubro ligeledes tager sig af det meste af juniorarbejdet. Det er i sagens natur ikke en til-

fredsstillende løsning. 
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Holdturneringen er afsluttet med fællesstævnet i Ballerup. Inden næste holdsæson undersøger vi om 

klubberne foretrækker det nuværende brætpointsystem, eller om der er flertal for at bruge matchpo-

int. 

 

Juniorholdturnering Sjælland er ligeledes slut, og her vandt Nørrebro foran Præstø. Der deltog 14-

16 hold i de 3 stævner, hvilket var på samme niveau som tidligere. Det er lidt ærgerligt, at alle 

klubber som har juniorafdeling ikke vælger at deltage i stævnerne, da det er vores overbevisning at 

juniorholdturneringen er et godt stævne til at fastholde juniorerne. 

JuniorGrandPrix turneringerne er ligeledes afsluttet med i alt 7 stævner henover sæsonen. Vi har 

som målsætning at alle klubber som får instruktørtilskud også afholder et JuniorGrandPrix stævne. 

Med 30-50 deltagere i hver stævne er det deltagermæssigt rimeligt, men vi synes dog at nogle klub-

ber er noget langsomme med at lægge turneringsindbydelser op til stævnerne, hvilket ikke er opti-

malt hvis vi skal have så mange juniorer med som muligt. 

 

CCC afvikles om en måned, og vil i år også fungere som KM.  Med pt 50 tilmeldte ser det ud til at 

den får et rimeligt deltagerantal Xtracon Open har pt 150 tilmeldte og mon ikke at deltagerantallet 

igen runder 400. 

 

Pokalkvalifikationsstævnet hvor vi samarbejder med 8. HK afholdes igen i ØBRO. Pt 10 tilmeldte 

hold, og vi forventer at der igen blive deltagelse af de maksimale 16 hold fra de to hovedkredse. 

 

PO oplyste, at de stadig mangler en juniorleder. 

 

 

2. hovedkreds: 

Siden sidst er holdturneringen blevet afsluttet i god ro og orden med meget få mislyde. Der er netop 

afviklet delegeretmøde. Ungdomsarbejdet blev diskuteret. Bestyrelsen indstillede, at vi fremover 

ikke deltager i UGP-arbejdet, da resultatformidlingen og den overordnede koordinering stadig ikke 

er fungerer. Om det er derfor, at deltagertallet har været lavt skal ikke kunne siges. Vi vil satse på, 

at lave færre, men større stævner end mange små. 

 

Delegeretmødet udtrykte ærgrelse over, at det ikke var muligt, at for turneringsmodulet at håndtere 

fælleshold fra to klubber. Det ville gøre det muligt for flere navnlig små klubber at deltage i hold-

turneringen. 

 

Turneringsaktiviteten i klubberne er stadig høj. Mange medlemmer har i sæsonens løb deltaget i 

vores EMT-konkurrence. 

 

Den lille fremgang, vi har oplevet i vores medlemstal (pr. 31/3) er vi glade for, men vi må også 

konstatere, at tendensen med, at få aktive klubber vokser sig større, mens mange ikke så aktive 

klubber får færre medlemmer ser ud til at fortsætte. Denne udvikling blev også drøftet på vores de-

legeretmødet. Vi vil undersøge, om det er muligt at igangsætte en form for inspirationskursus for 

klubberne med henblik på, at skabe femgang. 

 

NSL nævnte, at han er blevet genvalgt som hovedkredsformand. 

 

NSL nævnte, at de gerne ville tillade 2 klubber at stille med fælles styrkeliste, men det har ikke 

kunnet lade sig gøre i turneringssystemet. 
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3. Hovedkreds: 

På hovedkredsmødet 5. april (13 ud af 14 klubber tilstede) ønskede Formand Hans Milter Pedersen,  

 

Nyborg og Holdturneringsleder Ken Lentz Rasmussen, Læseforeningen ikke genvalg. 

 

Som formand blev Jørgen Kiel, Sydøstfyn valgt uden modkandidat. 

 

Som Holdturneringsleder blev Michael V Nielsen, Læseforeningen valgt. 

 

Som FU medlem for et år (i stedet for Jørgen Kiel), blev Mikael Rask, Faaborg valgt. 

 

Set i lyset af at Mikael Rask er en af hovedmændene af skak amok og sidder i skak amok udvalget 

sammen med 3 andre, kan der kun blive ekstra fokus på medlemshvervning de næste år på Fyn.  

 

6. Hovedkreds: 

Hovedkredsen har mistet en skakklub. Malling skakklub er lukket og flere af de øvrige små klubber 

er i risikozonen.  

 

Hæderstegn: Christian Jensen, Syddjurs. Initiativpræmie: Silkeborg skakklub.  

 

Grand Prix turneringen nedlægges efter denne sæson, men i den igangværende spilles dog færdigt. 

Interessen har ikke været stor nok.  

 

To klubber fra hovedkredsen deltager i DSU´s medlemskampagne fra efteråret, Rokaden og 

Syddjurs, ingen andre klubber har meldt sig. 

 

Planlagt turneringslederkursus i Chess House den 29. – 30. april.  

 

Betænkningstiden i holdturneringen ændres til 90 min. + 15 min. + 30 sek./træk, 

 

På generalforsamlingen i marts blev der udtrykt kritik af DSUs håndtering af elitepolitikken, hvor 

man fandt, at elitespillerne skulle have været inddraget fra begyndelsen. Sk68 udtrykte ligeledes 

kritik af indholdet – specielt i forhold til fjernelsen af enkeltværelser ved OL/EM, men denne kritik 

kunne der ikke opnås enighed om. 

 

 

7. Hovedkreds: 

På hovedkredsmødet var der genvalg til alle poster. 

 

Fra dette kvartal har vi fået en 12. klub. Dansk Skak Akademi med hjemsted i Brønderslev. Dermed 

har Brønderslev Kommune fået 3 nye/genoprettede klubber de seneste år. Nabokommunen mod 

nord, Hjørring, har derimod ingen klubber. 

 

Medlemsmæssigt må vi nøjes med et stabilt niveau. De nye klubber får mange medlemmer fra de 

øvrige klubber. 
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Aktivitetsmæssigt har vi haft en god sæson præget af fremgang. Igen i år har vi fået et ekstra divisi-

onshold. 

 

BS oplyste, at der nu er 3 klubber i Brønderslev Kommune. 

 

 

 

 

8. Hovedkreds: 

Skakåret lakker mod enden i 8 hovedkreds, men vi kan se tilbage på en sæson hvor vores medlems-

tal er steget lidt, og det er børn og unge der trækker den rigtige vej. 

 

Bl.a.er der en ekstra klub der er begyndt med ungdomstræning. 

 

Holdturneringen er vel overstået, og det blev Hillerød 2 som sikrede sig oprykningen til 2 division. 

Fra Hovedkredsen måtte Hillerød 1 jo desværre sige farvel til Skakligaen, mens Nordkalotten opnå-

ede sit bedste resultat nogensinde ved at blive nr. 2 i Skakligaen. 

 

Fra 2 division rykker Allerød ned i hovedkredsturneringen. 

 

Hovedkredsen holder delegeretmøde i maj måned. 

 

PR oplyste, at der har kørt en forsøgsordning i hovedkredsen, hvor mesterrækken har kunne spille 

på hverdage, men det har givet en del uro. 

 

Der skal vælges en ny juniorleder. 

 

PR på valg til delegeretmødet. 

 

Der er afsat 50.000 kr. til jubilæumsaktiviteter i 2018. Det skal være et arrangement, der vil give 

glæde til alle. 

 

 

9. Hovedkreds: 

Holdturneringen er afsluttet, og fra Mesterrækken rykker Holstebro 1 efter tæt opløb med THY 1 op 

i 2. division. 

 

Hovedkredsen har holdt generalforsamling med deltagelse fra 10 af de 13 klubber, repræsenterende 

90% af medlemmerne. Der var entydigt ønske om at bevare et trykt skakblad. 4-5 af klubberne er-

klærede sig parat til at gennemføre lokale lørdagsstævner for skoleskakspillere i næste sæson. 

 

Jesper Dyrr Christiansen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men fortsætter uden for bestyrelsen 

som Webmaster. Bestyrelsen består herefter af Morten Fabrin (formand), Jens Lund Jensen (næst-

formand og pokalturneringsleder), Aksel Hansen (kasserer), Steen Juul Mortensen (sekretær) og ny 

indvalgte Leif Hamborg (kartoteksfører og fortsat holdturneringsleder). 

 

 

Sydjysk hovedkreds: 
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Senior-DM 2017 blev i skolernes vinterferie afviklet på Løgumkloster Højskole med DSU og Lø-

gumkloster Skakklub som arrangører – og med Vagn Lauritzen og Svend Erik Kramer som anker-

mænd. Det blev så stor en succes, at de fleste deltagere erklærede sig klar til når som helst at vende 

tilbage igen. 

 

Efter i sæsonen 2016-17 at have været nede at vende i 1. division har Bov Skakklub sikret sig op-

rykning til skakligaen igen.  

 

Efter en sæson med vigende tilslutning til SGP-stævnerne blev der den 18. marts 2017 sat et flot 

punktum med 66 deltagere i den syvende og sidste “finale” i Vejle med Skakklubben Evans som 

arrangør. Der var særlig grund til at bemærke en stærkt besat Mesterklasse samt en stor skoleskak-

klasse med ikke færre end 21 deltagere. Det er herfra, generationsskiftet skal komme. 

 

Den 25-03-2017 afholdt Sydjysk Hovedkreds generalforsamling. Selv om et par nøglepersoner – 

kassereren og holdturneringslederen valgte at udtræde af bestyrelsen, lykkedes det at få genbesat 

posterne. Der er dog tydelige tegn på rekrutteringsproblemer til bestyrelsesposter, arrangøropgaver 

og andet frivilligt arbejde – både i de enkelte klubber og på HK-niveau. 

 

Med 150 tilmeldte er alle pladser besat, når dette års Sondex Cup løber af stablen sidst i april. 

 

19. Næste periodes HB-møder 

Der blev fra FU´s side foreslået følgende datoer for den kommende periodes HB-møder: 

 

3. september 2017 

12. november 2017 

4. februar 2018 

30. marts 2018 

 

Datoerne blev vedtaget. 

 

20. Eventuelt 
PJ oplyste, at stævningen mod Dansk Skak Union nu er modtaget d. 10. april 2017.  

 

PJ redegjorde kort for FU´s holdning, der går ud på, at vi følger den juridiske vejledning vi har fået.  

 

FU er åben overfor muligheden for et ekstraordinært Delegeretmøde. 

 

CA ville vide om HB er indstillet på at ændre udlændingereglen i Divisionsturneringen.  

 

Der var ikke opbakning i HB til at ændre udlændingereglen. 

 

PO mente, at man skal spørge EU-rådgivningskontoret. 
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MF mente ikke, at man bare kan spørge EU-rådgivningskontoret, idet vi ikke kender indholdet af de 

påberåbte ansættelses- og lejeaftaler. 

 

AO mindede hovedkredsformændene om, at de skal tjekke den udsendte liste over afdøde siden 

sidste Delegeretmøde af hensyn til at vi får alle nævnt på Delegeretmødet. 


