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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ bød velkommen til HB-mødet og meddelte, at PO møder for 1. Hovedkreds i stedet for Sigfred 

Haubro og Bjarne Sønderstrup møder for 7. Hovedkreds i stedet for Bent Sørensen. 

 

PJ forslog, at RBC skulle være mødeleder, hvilket blev accepteret. 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 3. september 2017 
 

MF meddelte, at der stadig mangler at blive gennemført rettelser fra MF i forhold til det offentlig-

gjorte referat. 

 

AO lovede, at sørge for at referatet blev rettet. 

 

Referatet blev herefter godkendt. 

 

3. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ henviste til den udsendte skriftlige beretning.. 

 

PJ oplyste, at der på FIDE’s kongres havde vist sig en mulighed for at få nedsat ELO-afgiften for 

”chess festivals” med mere end 6 grupper, således at de eventuelt afregnes som Schweizerturnerin-

ger. PJ er ikke tilfreds med FIDE’s tilbud og vil forsøge at få en bedre aftale. 

 

FIDE og DGT vil muligvis åbne mulighed for at de  nationale forbund kan købe billig materiel, 

f.eks. ure og liveudstyr til meget fordelagtige priser til særlige projekter. 

 

Det kan i den forbindelse blive nødvendigt, at kompensere Dansk Skaksalg ApS for det omsætning-

stab, som vi påfører selskabet ved at benytte os af tilbudet. 

 

Det er endnu uvist om der skal være en godkendelses procedure for projekter. 

 

PJ mente ikke, at der efterfølgende vil være bindinger på materialerne. 

 

PJ oplyste endvidere, at han nu er uddannet FIDE Instructor efter at have bestået et kursus i forbin-

delse med EM. 

 

MF mente ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at øge indskuddet i Divisionsturneringen, fordi det 

vil straffe de klubber, der godt kan stille med kvalificerede dommere til kampene. 

 

PJ mente, at det er et skråplan, at vi bliver ved med at give dispensation til at de samme klubber 

sæson efter sæson kan benytte spillende kampleder. 
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PO oplyste, at divisionsturneringsudvalget har besluttet, at det er sidste sæson, hvor der gives di-

spensation til den samme klub flere år i træk. 

 

PO mente, at størrelsen af honoraret til dommere udefra, må være op til en aftale mellem dommeren 

og klubben. 

 

CA efterlyste en opdatering omkring tidligere søsatte projekter. 

 

PJ oplyste, at de igangsatte projekter stadig halter lige så meget som de gjorde på det seneste HB-

møde i september. 

 

PJ bemærkede, at spørgsmålet om hvorvidt vi stadig skal have en pigetræner, afhænger meget af om 

vi kan finde en egnet kandidat. Erfaringen har været, at det er meget svært at fastholde motivationen 

i målgruppen for fortsat deltagelse i træningssamlingerne. 

 

PJ oplyste, at det ikke går så stærkt med designet af en ny hjemmeside, som han havde håbet. 

 

PJ bemærkede, at vi skal være vedblivende insisterende med medlemskampagnen og andre projek-

ter for ellers går hastigheden meget hurtigt ned, idet projekterne ikke selv kan holde fremdriften. 

 

MF forespurgte om hvor langt FU er kommet med at finde en ny kasserer. 

 

PJ oplyste, at der endnu ikke er noget nyt. Der har været flere henvendelser, men ingen har indtil 

videre accepteret udfordringen. 

 

4. Regnskab 
 

RBC henviste til det udsendte materiale. 

 

RBC forventer, at vi får et resultat, der er bedre end forventet.. 

 

Hold-EM ser ud til at holde budgettet. 

 

Det bedre resultat skyldes, at vi har haft et lavere forbrug vedrørende medlemskampagnen. 

 

RBC oplyste, at udgiften under ”dommerkursus” vedrører indkøb af litteratur til udvalgte tillidsfolk. 

 

RBC oplyste, at advokatbistand vedrører udarbejdelse af ansættelseskontrakter til Skakbladet. 

 

5. Elitepolitik 
 

TP redegjorde for arbejdet omkring arbejdsgruppen. 

 

CA redegjorde for det udsendte bilag. 
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TP redegjorde for FU’s reviderede forslag. 

 

MF anførte, at det ikke er optimalt at skulle tage stilling til et bilag, som ikke tidligere har været 

udsendt.  

 

MF var lidt usikker på vigtigheden af at have en formuleret elitepolitik. 

 

MF spurgte til hvorfor, der ikke har været en elitespiller med i udvalget. 

 

CA meddelte, at han godt kan tilslutte sig FU’s reviderede forslag. 

 

KP bemærkede, at han ikke brød sig om formuleringen omkring væsentlige budgetoverskridelser. 

 

PJ bemærkede, at afsnittet omkring væsentlige budgetoverskridelser skal slettes. Budgettet skal 

overholdes. 

 

PR undrede sig over afsnittet omkring vigtigheden af afsnittet omkring ernæring. 

 

PJ mente, at det er et vigtigt afsnit og at afsnittet ikke er en skjult alkoholpolitik. 

 

NSL ville gerne kalde ”seniorelite” for ”voksenelite”. 

 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

’ 

6. Landstræner/eliteudvalg 
 

TP redegjorde for det udsendte bilag. 

 

Det er hensigten at nedlægge landstrænerfunktionen og lade udvalget overtage ansvaret i stedet. 

 

Efter lidt debat blev oplægget taget til efterretning. 

 

7. Ungdoms FU 
 

PJ fortalte, at det går fint med at finde medlemmer, men at det har vist sig lidt sværere at finde en 

formand til udvalget. 

 

FU tilstræber at udvalget skal have 5 medlemmer, hvoraf en skal være formand. 

 

PW oplyste, at FU indtil videre har forsøgt at håndplukke medlemmerne og FU vil rigtig gerne have 

arbejdet i udvalget godt i gang. 

 

FU efterlyste HB’s accept af igangsætningen af Ungdoms FU når sammensætningen af udvalget er 

på plads. 
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HB bemyndigede enstemmigt FU til at nedsætte og igangsætte et Ungdoms FU når udvalget et fuldt 

besat. 

 

8. Budget 2018 
 

RBC oplyste, at kontoplanen skal laves om efter vedtagesen af etableringen af et Ungdoms FU, 

således at dette får råderet over de midler som tidligere var afsat til ungdomsarbejde – dog med 

undtagelse af juniorelitebudgettet. 

 

Det foreslås, at der afsættes 10.000 kr. til administration til ungdoms FU. 

 

Det foreslås, at der afsættes 10.000 kr. til en voksen skaklejr. 

 

Der ønskes at indkøbe materialer til skaklejr og andre større skakevents for 90.000 kr. i modsætning 

til tidligere foreslåede 110.000 kr. 

 

Støtte til turneringer i 2018: 

 

Xtracon 2018 (GM) 25.000 kr. 

CCC 2018 (GM) 10.000 kr. 

Chess House Vinter (GM) 10.000 kr. 

AAM 2018 2.500 kr. 

Hillerød (GM) 10.000 kr. 

Nordkalotten (GM) 5.000 kr. 

 --------------- 

I alt 62.500 kr. 

 --------------- 

 

Budgetteret underskud herefter 189.350 kr. 

 

CA spurgte til status med hensyn til vores IT løsninger. 

 

PJ oplyste, at FU endnu ikke har fået et overblik over hvorvidt det er muligt at spare på denne post. 

Spørgsmålet er mere kompleks end først antaget. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.  

 

9. FIDE’s regler for skakspillet 
 

AO opfordrede til at HB godkender oversættelsen. 

 

Oversættelsen blev herefter enstemmigt godkendt. 
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10. Ungdomsskak 
 

a. U-DM 

 

PW redegjorde for de fremsendte forslag. 

 

PW anbefalede, at det åbne U-DM og Pige-DM adskilles og spilles i 2 forskellige terminer. 

 

PO synes bedst om forslag 1 og mente ikke, at der ville kunne samles nok tilslutning til et separat 

Pige-DM. 

 

PJ oplyste, at FU har overvejelser om det kunne være en ide, at flytte Kvinde-DM væk fra Påske-

turneringen og i stedet afvikles sammen med Pige-DM. 

 

TP bemærkede, at Pige-DM har været en rimelig succes i skoleskak regi. 

 

MF bemærkede, at det jo ikke er et enten eller valg, men i stedet i stedet en både og mulighed og 

mente, at turneringen bør splittes op. 

 

PO syntes godt om ideen med et samlet Kvinde- og Pige-DM. 

 

AO mente, at det lyder som en god ide at splitte turneringen op. 

 

PW ville gerne sammenlægge Kvinde- og Pige-DM til en kvinde/pige event. 

 

Forslag 2 blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

b. U-GP  

 

PW oplyste, at U-GP stadig er udfordret, idet hovedkredsene ikke følger det samme princip for 

gruppeinddeling, idet der både anvendes alder og styrke som kriterie for inddeling. 

 

PW oplyste, at han har overblik over de enkelte hovedkredses resultater. 

 

PW ville gerne komme ud til enkelte hovedkredses bestyrelse for at fortælle om U-GP, hvis man er 

interesseret i dette. 

 

Der vil fremover ikke være nogen national overbygning på turneringen, idet de lokale turneringer 

kører fint i de fleste tilfælde. 

 

PW mente, at det kommende Ungdoms FU skal knytte tættere kontakter til skoleskakken for at få 

mere gang i rekrutteringen af unge mennesker. 

 

PO mente, at det er en fornuftig ide, at lukke den nationale overbygning. 

 

NSL var også godt tilfreds med, at den nationale overbygning opgives. 
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BS anførte, at de i 7. hovedkreds i mange år af afholdt juniorturneringer og juniorskak i Nordjylland 

er smeltet lidt sammen mellem skoleskak og hovedkreds. 

 

MF fremviste et flot eksempel på en folder, der henvender sig til unge skakspillere. Folderen er ud-

arbejdet og udgivet af 9. hovedkreds.  

 

BS forlod mødet efter dette punkt. 

 

 

c. U-hold 

 

PW anførte, at det har været svært at finde en arrangør til turneringen. 

 

PW mente, at det vil være naturligt, at det nye Ungdoms FU skal kigge på hvorledes en holdturne-

ring kan organiseres. 

 

PO mente, at der bare skal gang i noget mere ungdomsholdskakturnering – især i Jylland, da det 

faktisk kører på Sjælland. 

 

PW mente, at vejen frem er den løsning, som man har valgt i 1. hovedkreds, hvor der er etableret en 

egentlig ungdomsholdturnering. 

 

MF anførte, at der ikke er medlemsgrundlag i 9. hovedkreds til at lave en holdturnering for ung-

domshold. 

 

11. Opfordring fra 6. hovedkreds om indskrænkning af FU’s 
skaklige aktiviteter 

 

CA redegjorde kort for opfordringen. 

 

PR mente, at det er utilstedeligt, at fremkomme med en sådan opfordring. 

 

PR mente, at det er vigtigt, at FU-medlemmer er aktive rundt omkring. 

 

PO mente, at man skal være opmærksom på, at aktiviteterne ikke skal tage overhånd, men mente 

ikke, at det skal være op til HB at komme med en sådan opfordring. Det må være op til Delegeret-

mødet. 

 

NSL mente, at det må være op til FU-medlemmerne selv at gøre op med sig selv om de laver for 

meget andet. 

 

MF kunne godt se problemet, men kunne ikke følge opfordringen. 

 

PW erkendte, at der er ting som FU ikke kommer i mål med, men for hans eget vedkommende 

skyldes det ikke andre skakaktiviteter. 
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CA pointerede, at opfordringen ikke skal opfattes som en kritik, men vidste fra sig selv, hvor nemt 

det er at påtage sig for mange forskellige opgaver. 

 

TP bemærkede, at der formentlig ikke er nogen, der er mere irriterede end FU selv over de opgaver 

som vi ikke kommer i mål med. En stor del af arbejdet i FU går med at skabe kontakter og komme 

ud og snakke med medlemmerne og andre. 

 

RBC tog opfordringen som udtryk for, at Dansk Skak Union mangler den organisation, der kan sik-

re løsning af opgaverne. 

 

MF mente ikke, at opfordringen var udtryk for, at der er bred opbakning til et sekretariat. 

 

12. Pokalturnering 
 

CA redegjorde kort for forslaget. 

 

MF frarådede kraftigt at man går over til matchpoint og mente, at det vil være dræbende for skak-

ken. 

 

MF mente heller ikke, at Pokalturneringen vil være det rigtige sted at afprøve ideen. 

 

PO mente, at det er en fremragende ide, men var mere i tvivl om man kan overføre erfaringerne fra 

pokalturneringen til den almindelige holdturnering. 

 

PJ mente, at der skal laves en del forarbejder inden man kan indlede forsøget. 

 

RBC var ikke så bekymret som MF, idet der også ville være nogle modstandere, der ikke var så 

interesseret i at tage remis, hvis holdet var kommet bagud. 

 

TP mente, at det er en rigtig god ide, at bruge brætpoint frem for matchpoint. 

 

AO var også tilhænger af brætpoint. 

 

PR kunne heller ikke støtte forslaget. 

 

NSL var principielt enig med TP. Skak er et individuelt spil og derfor må individuelle resultater 

tælle mest. 

 

Afstemningstema: 

 

”6. Hovedkreds foreslår, at man ved Pokalturneringens finalestævne i 2018, laver et forsøg med at 

spille med matchpoint i stedet for brætpoint” 

 

For: CA, PO, PJ, JK = 7 stemmer 

Imod: NSL, TP, PR, AO, MF = 5 stemmer 

Undlod: RBC, PW, KP = 4 stemmer 
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Forslaget blev vedtaget. 

 

BS deltog ikke i afstemningen, idet han havde forladt mødet. 

 

Efter dette punkt forlod PR mødet. 

 

13. Ændring af HB’s forretningsorden 
 

CA begrundede kort forslaget. 

 

AO mente, at det vil være en ekstremt dårlig ide,, idet det er vigtigt, at vi kan bruge referaterne til 

noget praktisk fremover. Resultatet vil blive meget længere møder og det vil kræve, at alle bliver til 

mødet er slut og underskriver referatet inden de forlader mødet. 

 

PO og MF var enig med AO. 

 

For: CA = 2 stemmer 

Imod: PO, NSL, JK, MF, PJ, RBC, AO, TP, PW = 11 stemmer 

Undlod: KP = 2 stemmer 

 

Forslaget blev forkastet. 

 

14. Udlicitering af opdatering af Skakhåndbogen 
 

CA redegjorde kort for forslaget. 

 

AO mente, at det er en dårlig ide, at flytte ansvaret væk fra HB’s ansvarsområde. 

 

PJ foreslog, at HB autoriserer FU til at finde en person til at forestå de tekniske opdateringer. 

 

MF forstod forslaget som den rent tekniske opdatering. 

 

TP mente, at vi skal gå efter en elektronisk løsning. 

 

KP var enig med TP. 

 

AO mente, at den eneste rigtige løsning er at lave Skakhåndbogen i en elektronisk udgave og gerne 

i en søgbar form. 

 

PJ mente ikke, at det vil være den store arbejdsopgave fremover, når først den er konverteret til en 

elektronisk udgave. 

 

Der var bred enighed om, at FU skal undersøge muligheden for at få lavet en elektronisk udgave af 

Skakhåndbogen. 
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15. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 

Holdturneringen er startet op med 40 8-mands hold og 6 4-mands hold. 

 

Vi er ved at være klar med juniorholdturneringen der ser ud til at give rekord deltagelse. 

 

Samtidig med der er Juniorholdturnering den 2/12-2017 vil der også være junior elite træning for 

juniorer i KSU der har over 1600 i rating. 

 

Vi har afholdt Det Åbene Junior KM med 33 deltagere. 

 

K41 har afholdt Lyn KM som blev vundet af Jacob Carstensen. 

 

K41 har afholdt Københavnsmesterskab i Seniorskak med 23 deltagere, vindere blev Jens Hartung 

Nielsen og Bjarke Winther. 

 

Der har været afholdt turneringslederkursus hos ØBRO. 

 

Der har været afholdt delegeretmødet. 

 

KSU har fået ny hjemmeside. 

 

Vi er ved at have JGP turneringen på plads med 6-7 JGP'er. 

 

Der er blevet forlænget en aftale med Xtracon så Xtracon Chess Open fortsætter til 2020. 

 

 

2. hovedkreds: 

Der er kommet god gang i rigtigt mange lokale EMT´er. De indgår i vores traditionsrige EMT-

konkurrence, der løber frem til 31. juli 2018. Alle partier, man afvikler, tæller 1 point - dertil lægges 

så yderligere det samlede pointtal fra de EMT´er, man har deltaget i. Både resultater og deltagelse 

bliver således belønnet. 

 

Det er lykkedes at få holdturneringen arrangeret. Det er ikke altid lige let at få enderne til at nå 

sammen. En del nytænkning har været nødvendig for at afbøde virkningen af de lange afstande i 

hovedkredsen. Igen i år har vi mærket, at tilrettelæggelsen af holdturneringen er noget, som man 

ude i klubberne har stort fokus på.  

 

En gang i mellem kunne man ønske sig, at der også var et ligeså stort fokus i klubberne på med-

lemshvervning og ungdomsarbejde. Alt andet lige ville flere medlemmer gøre det en hel del lettere 

at arrangere f. eks. holdturneringen. 

 

Det har knebet med at få sat gang i UGP-turneringerne. Men der er nu færdiggjort reglement og 

sendt indbydelser/opfordringer ud til klubberne om at melde sig til UGP-serien i 2. HK. I år forsø-

ger os med en lidt større præmie, som der trækkes lod om blandt deltagerne i hvert stævne. 
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3. Hovedkreds: 

I forbindelse med Odensemesterskaberne (109 deltagere) i uge 41, var TV2 Fyn til stede og sendte 

live fra stedet i 5 min.  

 

De havde inden de sendte live, vist et indslag med Europamester Jonas Bjerre og den lokale Dan-

marksmester Albert Mechlenburg Møller, et godt indslag i en velorganiseret turnering. 

 

I den efterfølgende uge var skak amok leder, Mikael Rask live i Radio Fyn, hvor de snakkede om 

skak amok, som foregik i den uge på Faaborg Bibliotek. 

 

Til den afsluttende hurtigturnering, deltog 18 deltagere, hvor ca. halvdelen ikke var medlem af no-

gen klub, og nogle af dem snakkede om, at de vil kigge forbi i Faaborg skakklub om muligt med-

lemskab. 

 

Lørdag den 18-11-2017 afholder Poul Jacobsen Liveskak undervisning, for 6 deltagere hos Læse-

foreningen. Det er så meningen at de skal sende live dagen efter, hvor Læseforeningen skal møde 

Frem 2 i 2 division. 

 

 

6. Hovedkreds: 

26 hold med i holdturneringen. 8 i mesterrækken, 8 i A-rækken og 10 (4-mandshold) i D-rækkerne. 

I alt 168 spillere. Et firemandshold færre end sidste sæson. 

 

To klubber har været i gang med facebookkampagne. I Syddjurs var det umiddelbare resultat et nyt 

medlem. I Rokaden 0. Måske er der noget der skal omtænkes. Desuden er det svært at vide, om 

kampagnen får nogen til på et senere tidspunkt at melde sig til skak. 

 

Begge klubber havde sat andre aktiviteter i gang samtidig, og det har givet medlemmer begge ste-

der. 4 i Syddjurs, en i Rokaden (måske yderligere to i skoleskakken). 

 

I Chesshouse arbejdes der foruden juniortræningen (hvor der nu også er lørdagstræning hver lørdag) 

også med tanker om en GM – turnering i forbindelse med ÅM i februar.  

 

Mellem 40 og 50 dukkede i løbet af søndag eftermiddag den 25. september op i Chess House for at 

være med til at hylde de to europamestre Jonas Bjerre og Jesper Thybo. Efter velkomsttale fra 

Chess House af Thomas Vestergaard tog DSU’s formand Poul Jacobsen over og holdt den egentlige 

hyldesttale for de to guldvindere. Efterfølgende gennemgik de to spillere nogle af deres partier. 

 

 

7. Hovedkreds: 

Vi planlægger vor 4. Larsen Nordjyske Mindeturnering i uge 42 -efterårsferien. Vi har åbenbart 

vundet patent på at arrangere Larsen mindeturneringer. Det bliver en seniorturnering, men med 

sideturneringer med mindst en åben hurtigturnering og mindst en hurtigturnering for juniorer. Der-

udover foredrag efter runderne af de erfarne deltagere. Sidste turnering i 2016 samlede 62 deltagere 

i hovedgruppen, heraf 48 nordiske seniorer. I modsætning til de seneste to mislykkede nordiske 

seniormesterskaber, kunne vi arrangere et vellykket nordisk seniormesterskab, men desværre har 

Nordisk Skakforbund ikke forståelse for seniorernes ønsker. 
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Vi har afholdt et Vendsysselmesterskab på Vrå Højskole over to dage. Der blev spillet som hurtig-

skak i håb om at trække nye og unge spillere til. Der var for få unge, men vi prøver igen. 

Ellers er der stabile forhold i Nordjylland. Vor medlemsfremgang er desværre stoppet. Vi får nye 

medlemmer, men der går lige så mange af de gamle ud. 

 

Vi har et velfungerende Nordjysk Junior GrandPrix arrangeret sammen med Dansk Skoleskaks 

Nordjyske kreds. Herfra skal vi rekruttere de nye medlemmer. 

 

 

8. Hovedkreds: 

Sæsonen er kommet godt i gang i hovedkredsens klubber, og lige nu falder de sidste brikker på 

plads med holdturneringen, som starter om en uge. Det skal bemærkes at der er sket en fremgang på 

2 hold i turneringen, så på det område går det rigtig godt. 

 

Medlemsmæssigt ser det så lidt værre ud, idet hovedkredsens medlemstal, som dog er +3 i forhold 

til udsendte lister. En del af tilbagegangen skyldes at en af vores klubber har valgt at lukke deres 

ungdomsafdeling, fordi en del af de ”etablerede” spillere i afdelingen valgte skakken fra til fordel 

for bl.a. uddannelse. 

 

Men jeg er dog optimistisk overfor en medlemstilgang, det spirer rundt omkring i hovedkredsen, og 

der er mange nye tiltag på vej, og med en ny Ungdomsleder i Hovedkredsen, så vil der også blive 

sået spirer på ungdomsområdet. 

 

Mange klubber er ligeledes i gang med at planlægge aktiviteter i 2018, der som bekendt er hoved-

kredsens 75 års jubilæums år, og med start allerede i Januar med Nordsjællands Weekend EMT, 

som har udviklet sig til at være imellem de største weekend turneringer i Danmark, så er der lagt op 

til et spændende år. 

 

 

9. Hovedkreds: 

Skive Skakklub var vært for DM i hurtigskak den 23. september i fine rammer på Skive Handels-

skole med 98 deltagere. 

 

Herning Skakklub arrangerede DM i hurtigskak for seniorer den 7. og 8. oktober med i alt 34 delta-

gere. 

 

Selv om hovedkredsen tilstræber at lade sin holdturnering følges med 1. og 2. division, valgte vi i år 

at begynde søndag den 5. november, så vi kunne undgå at spille den 17. december og følgende da-

ge. Vores holdturnering består i år af 8 hold a 8 spillere i Mesterrækken, 7 hold a 8 spillere i A samt 

i alt 14 hold a 4 spillere i B og C, hvilket samlet giver 176 faste holdspillere + 32 i divisionerne, i 

alt 208, hvilket er 4 færre end i den foregående sæson. 

 

Skive Skakklubs 100 års fødselsdag fejres på selve dagen den 7. november med reception samt fo-

redrag og simultan ved Danmarksmesteren, GM Mads Andersen. 

 

Hovedkredsens samarbejde med den lokale skoleskak om lørdagsstævner er gået i gang ved forelø-

big 2 stævner, nemlig den 7. oktober i Hammerum, hvor der var 68 deltagere samt den 4. november 

i Resen ved Struer, hvor 64 spillere var med. Udover praktisk bistand fra skakklubfolk uddeles også 
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en særlig pjece udarbejdet af hovedkredsen med henblik på at få interesserede skoleskakspillere 

med ind i klubberne, herunder disses eventuelle juniortræning.    

 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Hovedkredsens holdturnering er klar til start med 16 8-mands hold og 24 4-mands hold. Det er 2 

stk. 4-mandshold færre end i sæsonen 2016-17. Derudover har Hovedkredsen 8 hold med i Divisi-

onsturneringen.  

 

Der er god aktivitet m.h.t. koordinerede EMTer i Hovedkredsen. P.t. er der ifølge Unionens turne-

ringsside 14 EMTer i gang i Hovedkredsen. Først og fremmest åbne klubturneringer, men også et 

par turneringer arrangeret i et samarbejde mellem naboklubber. 

 

Hovedkredsen har sin egen SydGrandPrix turnering med 7 hurtigskakturneringer i serie hver sæson. 

I sæsonen 2017-18 er der indtil videre afholdt 2 stævner med i alt godt og vel 70 deltagere.  

3. SGP-afdeling spilles den 11. november i Fredericia. 

 

Værd at nævne er også et par anderledes skakarrangementer som supplerer de traditionelle klub- og 

turneringsaktiviteter: 

 30. august holdt Varde Skakklub 90-års jubilæumsfest med oplæg og snak om skak ved Sune 

Berg Hansen, efterfulgt af simultan. Desuden spisning og aftenfest for medlemmer og partnere. 

 Tirsdag den 31. oktober var Ribe Skakklub vært ved et åbent arrangement med den 7-dobbelte 

danmarksmester og GM Sune Berg Hansen – bestående af foredrag og efterfølgende simultan-

skak (23 deltagere) på Hotel Ribe. 

 Skakklubben Evans fortsætter et samarbejde med Vejle Bibliotekerne. I år med Morten Fabrin 

som foredragsholder ved et arrangement med overskriften: ”En skakaften om Plovjernet”. Det 

foregår på Vejle Bibliotek den 29. november 2017. 

 

16. Eventuelt 
 

PJ oplyste, at han vil orientere om vedtagelsen af elitepolitikken efter mødet på hjemmesiden 

 

PJ oplyste, at FU fortsat vil lade Palle Skov lave et journalistisk referat af HB-mødet til hjemmesi-

den. 

 


