
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 
1 

 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
Fredag d. 19. april 2019 
 
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. februar 2019 
3. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. marts 2019 
4. Forretningsudvalgets beretning 
5. Økonomi og regnskab 
6. Elitepolitik 
7. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper 
8. Forslag til reglementsændring vedr. divisionsturneringen (8. HK) 
9. Forslag til ændring af reglement for pokalturneringen (6. HK) 
10. Forslag til ændring af reglement for pokalturneringen (FU) 
11. Medlemskampagne  
12. Ansøgning fra Chess House 
13. Ansøgning fra Dansk Skak Akademi 
14. Opsigelse af vor bankforbindelse med Danske Bank (7.HK) 
15. FU’s struktur (7.HK) 
16. FU’s indblanding i valg af hovedkredsformand (7.HK) 
17. Forslag til fejlrettelse i Skakhåndbogen (8. HK) 
18. Pålæg om indgåelse af samarbejdsaftale med Dansk Skoleskak (8. HK) 
19. Forslag om udskiftning af medlem af eliteudvalget (8.HK) 
20. Ungdomsinstruktørordningen (8. HK) 
21. Åbent Spørgsmål til DSU (8. HK) 
22. Valg 

a. Repræsentation i FIDE og ECU 
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 
d. Ratingkomiteen 
e. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse 
f. Turneringskomite til divisionsturneringen 
g. Divisionsturneringsudvalg 
h. Divisionsturneringsleder 
i. Pokalturneringsleder 

23. Hæderstegn og initiativpræmier 
24. Nyt fra hovedkredsene 
25. Næste periodes HB-møder 

Aage Dalstrup Olsen 

Sekretær 

Søndervangen 14, 1. tv. 

8260 Viby J 

Tlf. 20 62 33 01 

E-mail: sekretaer@skak.dk 

www.skak.dk 
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26. Eventuelt 
 
Deltagere: 
 
FU: 

Poul Jacobsen (PJ) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Arild Rimestad (AR) 
 
Afbud: 
Poul Guldbæk Olesen (PGO) 
 
 
 
 
 

 
Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Peter Olsen (PO)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL)** 
3. HK: Michael V. Nielsen (MN) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP) 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Arne Hove (AH) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ bød velkommen til Arne Hove fra 7. hovedkreds og Michael V Nielsen fra 3. hovedkreds, der 

begge er nyvalgte hovedkredsformænd. 

 

PJ meddelte, at der desværre er afbud fra PGO på grund af sygdom. 

 

Dagordenen blev godkendt. 

 

2.  Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. februar 2019 
 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. marts 2019  
 

AO redegjorde for de indarbejdede ændringer. Referatet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

4. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ glædede sig over arrangementet ved årets DM i Svendborg. 

 

Hotellet er meget interesseret i at indgå en aftale for flere år. FU er meget positiv og vil på årets 

delegeretmøde varsle, at reglen om at stedet for næste års delegeretmøde og DM skal godkendes på 

delegeretmødet skal ændres. Det vil ske i form af forslag til næste års delegeretmøde. 

 

Det er herefter tanken, at stedet for DM og delegeretmødet bestemmes af Dansk Skak Unions dagli-

ge ledelse. 
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Nordisk mesterskab for piger bliver afholdt i Køge i d. 24. – 26. april 2019. Vi har misset at få den-

ne udgift i budgettet. Prisen vil blive ca. 80.000 kr. Vi skal efter planen afholde NM for piger hvert 

4. år. 

 

Vi skal i 2020 budgettere med minimum 200.000 kr. idet vi skal afvikle NM individuelt for ungdom 

i februar og for hold i september. Vi skal efter planen afvikle det individuelle mesterskab hvert 6. 

år, medens det for hold er hvert 5. år. Det er tanken, at vi skal begynde at spare op i budgettet til 

afviklingen af disse arrangementer. 

 

PJ beklagede, at han havde misset udgiften i forbindelse med budgetarbejdet. 

 

PJ og AO orienterede om status i skaksalget. 

 

PJ orienterede om behovet for en støttefunktion til regnskabet for Dansk Skak Union. Dette vil for-

mentlig kunne kombineres med skaksalgets videre drift. 

 

Skakbladets redaktions kontrakt udløber med udgangen af året og det er FU’s holdning, at vi skal 

søge at forlænge kontrakten. 

 

PO spurgte til NM. PJ redegjorde for baggrunden og at FU vil gå i gang lige efter påske. 

 

MF spurgte til arrangementet med Magnus Carlsen. PJ redegjorde for projektet samt for FU’s pla-

ner i den forbindelse. 

 

PJ håbede, at hovedkredsene også vil sende repræsentanter til arrangementet. PJ forventede at FU 

vil deltage med ledsagere på VIP billetter. PJ oplyste, at han i forvejen er inviteret til arrangementet 

med ledsager. 

 

CA bemærkede, at man ikke på forhånd kan vide hvem, der dukker op til sådan et arrangement i 

VIP området. 

 

PR så ikke nogen grund til at Rune Friborg kommer og fortæller om afslutningen af imageprojektet. 

 

PR mente ikke, at der skal besluttes noget om elitepolitikken. 

 

PR bemærkede, at det sker ofte, at formanden stillede op og påtog sig det fulde ansvar. 

 

PJ bemærkede til CA, at det er hans opgave at argumentere overfor hans eget bagland for deltagelse 

i arrangementet med Magnus Carlsen. 

 

PJ redegjorde for vigtigheden af Rune Friborgs deltagelse i evalueringen af imageprojektet. 

 

PO var enig med PJ 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
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5. Økonomi og regnskab 
 

MF spurgte til indkøbene af skakmateriel fra DGT. AO oplyste, at der er tale om et nettobeløb. 

 

PO spurgte til en stjernemarkering i det offentliggjorte regnskab. FU vil undersøge dette hos PGO. 

 

PR bemærkede, at tallene fra 2018 fremgår 2 gange i støttebilaget på nettet. 

 

6. Elitepolitik. 
 

PJ redegjorde for samtalerne med Sune Berg Hansen, hvor også Kåre Kristensen og Jakob Aabling.-

Thomsen har deltaget. 

 

PJ bemærkede, at formålet med elitepolitikken var at få mere skak for pengene og det er efter hans 

mening absolut muligt inden for rammerne af Sune Berg Hansens oplæg. 

 

PJ fortalte, at spillerne vil have honorar for at spille på landsholdet, men er samtidig åbne overfor at 

give mere skak for pengene. 

 

PJ anbefalede, at der indgås en aftale med Sune Berg Hansen som elitechef/landstræner allerede nu. 

 

Sune Berg Hansen vil gerne have et samarbejde med ungdomslandstræneren. 

 

Kåre Kristensen og Mads Boe forventes at udtræde af eliteudvalget i forbindelse med Sune Berg 

Hansens tiltrædelse. 

 

Sune Berg Hansen er enig i de hidtidige principper for tildeling af individuel støtte til turneringer. 

 

MF så nogle gode perspektiver til oplægget og spurgte til honorarniveauet. 

 

PO syntes godt om oplægget.  

 

NSL var enig med PO, men var lidt tvivlende for breddens udbytte. 

 

Det er tanken at etablere et eliteudvalg bestående af landstrænerne og PJ 

 

CA var også lidt usikker overfor breddens udbytte. 

 

PJ redegjorde for forskellige måder at lave arrangementer for bredden med landsholdsspillernes 

medvirken. 

 

CA spurgte til sponsorarbejdet. PJ mente at vi hurtigt vil komme i gang med den nye indstilling ved 

spillerne. Det kræver dog, at der er nogle kræfter, der vil gå ind i arbejdet. 

 

AR opfordrede til at lave noget lobbyarbejde, nu da F-Reklame alligevel er til stede ved DM. 
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PR oplyste, at oplægget er godt, men var bekymret for, at FU planlægger at ansætte uden ansøg-

ningsfrist. 

 

PJ oplyste, at det er planen at ansætte Sune Berg Hanen uden forudgående ansøgningsrunde. 

 

PO var enig i, at der ikke skal bruges tid på en ansøgningsrunde. 

 

Det blev herefter enstemmigt vedtaget at søge at indgå en aftale med Sune Berg Hansen som elite-

chef/landstræner. 

 

PJ vil meddele beslutningen på delegeretmødet. 

 

7. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper 
 

PO redegjorde for det udsendte forslag og meddelte, at der går rygter om, at Aalborg overvejer at 

trække et hold. 

 

Det blev besluttet, at såfremt Aalborg vælger at række et hold, vil Aarhus/Skolerne 2 blive udskiftet 

med Aalborg 2 – Ellers gælder det udsendte forslag. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Forslag til reglementsændring vedr. divisionsturneringen (8. 
HK) 

 

Forslag 1: 

 

PR redegjorde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. 

 

MF var skeptisk overfor forslaget og mente ikke, at HB her og nu skulle behandle forslaget, men i 

stedet sende det til behandling i Divisionsturneringsudvalget. 

 

PJ bemærkede, at det vil hjælpe livemasteren med en tidlig offentliggørelse af holdopstillingerne. 

 

PO mente, at det er problematisk at der ikke vil være samme forhold for ude- og hjemmehold, men 

vil gerne tænke over mulighederne i Divisionsturneringsudvalget. 

 

For forslaget stemte: PR = 1 stemme 

Imod: PO, NSL, MN, KP, MF, CA, PJ, AO, AR = 13 stemmer 

Undlod: AH = 1 stemme 

 

Forslaget dermed forkastet. 

 

Forslag 2: 
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PR redegjorde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. 

 

MF syntes godt om forslaget, men så problemer i håndhævelsen, som blot vil lægge byrden over på 

de øvrige hold. 

 

MF ville gerne have forslaget sendt videre til behandling i Divisionsturneringsudvalget. 

 

PR ser gerne, at alle matcher bliver sendt live. 

 

For forslaget stemte: PR = 1 stemme 

Imod: PO, NSL, MN, CA, AH, MF, PJ, AO = 12 stemmer 

Undlod: KP, AR = 2 stemmer 

 

Forslaget dermed forkastet. 

 

Forslag 3: 
 

PR redegjorde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. 

 

PJ bemærkede, at Dansk Skak Union allerede har sådan en side, nemlig www-liveskak.dk. 

 

PJ bemærkede, at det vil kræve en del arbejdskraft og knowhow at drive en sådan side, som enten 

skal udføres af en frivillig eller en ansat. 

 

NSL foreslog, at bløde lidt op på formuleringen, således at Dansk Skak Union skal undersøge mu-

ligheden for at etablere en samlet side til livesending. 

 

NSL’s ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget. CA og PO deltog ikke i afstemningen. 

 

Forslag 4: 
 

PR redegjorde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. 

 

PJ ville gerne anbefale, at der stemmes ja til forslaget. 

 

AO syntes godt om forslaget, men kan se, at der vil komme et mandskabsproblem og ønskede for-

slaget videresendt til behandling i Divisionsturneringsudvalget. 

 

MF mente ikke at der er et behov. Der er problemer nok med at skaffe dommere i de lavere rækker i 

holdturneringen. 

 

PO mente også, at vi mangler folk. 

 

PR ville gerne have et dommerkorps, som Divisionsturneringsudvalget kan fordele dommere ud fra. 

 

AR mente ikke, at behovet er der, men at vi godt på sigt kan arbejde hen mod at højne dommerstan-

darden i skakligaen. 
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AO bemærkede, at det er op til klubberne og hovedkredsene at sørge for at få uddannet flere dom-

mere. 

 

CA ville gerne have et større udbud af dommerkurser. 

 

NSL foreslog, at ændre ”skal” til ”bør” samt slette 2. sætning i forslaget. 

 

For NSL’s ændringsforslag stemte: PO, NSL, PR, AI, AO = 8 stemmer 

Imod: PJ, MN, KP, MF, AH = 5 stemmer 

Imod: CA = 2 stemmer 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Forslag til ændring af reglement for pokalturneringen (6. 
HK) 

 

CA redegjorde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. 

 

For forslaget stemte: PO, NSL, KP, CA, MF, AH, PR, PJ, AR, AO = 14 stemmer 

Imod: ingen 

Undlod: MN = 1 stemme 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

10. Forslag til ændring af reglement for pokalturneringen 
(FU) 

 

PJ og AO redegjorde for forslaget. 

 

PO mente ikke, at stærke hold skal have fortrinsret. 

 

NSL redegjorde for hvorfor 2. hovedkreds har indført en regel om at maksimalt 1 hold fra hver klub 

kan kvalificere sig til finalestævnet. 

 

NSL syntes godt om forslaget. 

 

MF var enig med PO. 

 

For forslaget stemte: PJ, AO, NSL = 4 stemmer 

Imod: PO, MN, KP, CA, MF, AH, PR = 10 stemmer 

Undlod: AR = 1 stemme 

 

Forslaget blev forkastet. 
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11. Medlemskampagne 
 

Punktet udgår. 

 

12. Ansøgning fra Chess House 
 

PJ bemærkede, at denne type ansøgninger skal behandles og eventuelt støttes af den lokale hoved-

kreds. 

 

PO mente, at Facebook kampagnen kan støttes, medens en del af de øvrige punkter eventuelt kan 

støttes af hovedkredsen. 

 

HB så sig på nuværende tidspunkt ikke i stand til at imødekomme ansøgningen. 

 

13. Ansøgning fra Dansk Skak Akademi 
 

HB så sig på nuværende tidspunkt ikke i stand til at imødekomme ansøgningen. 

 

14. Opsigelse af vor bankforbindelse med Danske Bank (7. 
HK) 

 

HB så ikke nogen grund at ændre på den tidligere beslutning. 

 

15. FU´s struktur (7. HK) 
 

AH mente, at et beslutningsreferat fra HB-møderne må være tilstrækkeligt. 

 

AO redegjorde for baggrunden for den nuværende referatform 

 

PR og PJ var glade for den nuværende referatform 

 

16. FU´s indblanding i valg af hovedkredsformand (7. HK) 
 

Punktet udgår. 

 

17. Forslag til fejlrettelse i Skakhåndbogen (8. HK) 
 

PR redegjorde for forslaget og henviste til fremsendte bilag. 
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AO var utilfreds med fremgangsmåden. Der er tale om en layoutfejl, som naturligvis vil blive rettet 

når der bliver gjort opmærksom på det. 

 

18. Pålæg om indgåelse af samarbejdsaftale med Dansk Sko-
leskak (8. HK) 

 

PR redegjorde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. 

 

PJ redegjorde for at det nuværende samarbejde mellem Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak, 

hvor PJ har jævnlige samtaler med Dansk Skoleskak, anses for tilfredsstillende. 

 

NSL brød sig ikke om forslaget, idet man ikke bør give den slags pålæg til FU. 

 

AR oplyste, at han har et godt samarbejde med Dansk Skoleskak. 

 

CA mente, at forslaget er meget upræcist. 

 

PJ fortalte, at Mads Jacobsen har tilbudt at komme til et HB-møde for at fortælle om Dansk Skole-

skak. 

 

CA mente, at vores største problem er aldersfordelingen af vores medlemmer og derfor har brug for 

at få fat i børnene på skolerne. 

 

MF var enig i PJ´s vurdering og kunne ikke støtte forslaget. 

 

For forslaget stemte: PR = 1 stemme 

Imod: PO, NSL, MN, KP, MF, AH, PJ, AO = 11 stemmer 

Undlod: CA, AR = 3 stemmer 

 

Forslaget blev forkastet. 

 

19. Forslag om udskiftning af medlem af eliteudvalget (8. HK) 
 

PR redegjorde for forslaget og henviste til det fremsendte bilag. 

 

PJ bemærkede, at forslaget synes overflødigt efter HB´s accept af aftalen med Sune Berg Hansen. 

 

AH ville høre om, Kåre Kristensen er blevet bedt om at undskylde overfor PR. 

 

På forespørgsel oplyste PR, at han havde fået oplysningerne om Kåre Kristensens bemærkning på 

sin computer i forbindelse med det seneste HB-møde. 

 

PR mente, at han havde æren for at få eliten tilbage i folden. 

 

For forslaget stemte: PR = 1 stemme 
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Imod: PO, NSL, MN, KP, CA, MF, AH, PJ, AO = 13 stemmer 

Undlod: AR = 1 stemme 

 

Forslaget blev forkastet. 

 

20. Ungdomsinstruktørordningen (8. HK) 
 

PR redegjorde for forslaget og henviste til det udsendte bilag. 

 

PR frygtede, at klubberne i 8. hovedkreds ville begynde at misbruge reglerne. 

 

PO forstod ikke at reglerne kan misbruges. Hovedkredsen har jo en forpligtelse til at kontrollere 

ansøgningerne. 

 

MF var enig med PO. 

 

NSL oplyste, at de i 2. hovedkreds har stoppet for muligheden for flere år siden. 

 

PR anførte, at det har foregået i 2. hovedkreds. 

 

PO spurgte til hvad en skoleskakklub egentlig er. MF mente, at det blot var den betegnelse vi brugte 

da vi lavede reglerne for mange år siden. 

 

PR trak herefter forslaget. 

 

21. Åbent spørgsmål til Dansk Skak Union (8. HK)  
 

PR redegjorde for forslaget og henviste til udsendte bilag. 

 

PJ bemærkede, at landets love selvfølgelig skal overholdes, men at han ikke har tænkt sig at bede 

Dansk Skak Unions ansatte at håndhæve dansk lovgivning. Dette er udelukkende en sag for de dan-

ske myndigheder. 

 

PR trak herefter forslaget. 

 

22. Valg 
 

a. Repræsentation i FIDE og ECU: 

Poul Jacobsen blev valgt. 

 

 
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund 
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Poul Jacobsen blev valgt 

 

 
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet 

Poul Jacobsen blev valgt. 

 

 
d. Ratingkomite 

Per Rasmussen, Aage Dalstrup Olsen og Lars-Henrik Bech Hansen blev valgt. 

 

 
e. Dansk Skaksalgs bestyrelse 

Aage Dalstrup Olsen. Tim Bjerre (formand) og Michael D. F. Sørensen blev valgt. 

 

 
f. Turneringskomite til divisionsturneringen 

Lars Johansen (formand), Kenneth Varberg og Michael V. Nielsen blev valgt. 

 

 
g. Divisionsturneringsudvalg 

Peter Olsen (formand), Leif Hamborg + en repræsentant for FU blev valgt. 

 

 
h. Divisionsturneringsleder 

Hans Milter Pedersen blev valgt. 

 

 
i. Pokalturneringsleder 

Aage Dalstrup Olsen blev valgt. 

 

23. Hæderstegn og initiativpræmier 
 

Hæderstegn 
 

1. hovedkreds: 
Skakklubben K41 har indstillet Jan Løfberg til 1. HKs hæderstegn for hans lange og tro tjeneste, 

hvor han gennem sin journalistiske baggrund har formidlet skakken til det ganske danske folk både 

før og efter digitaliseringen af vores samfund.  

Ud over sin medvirken til bulletiner fra adskillige stormesterturneringer og påsketurneringer mv har 

han også gennem sine hverv på Ritzaus Bureau og Berlingske Tidende bredt skakken til nær og 

fjern. Nuværende medredaktør af Skakbladet og har udgivet ”Larsen bind I”. 
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Jan har ikke kun bidraget med sine utallige udgivelser på skrift, men også involveret sig organisato-

risk. Medstifter af klubsammenslutningen Aktiv Alliancen 1974. Medstifter og formand i en periode 

for både Skakforeningen Odysseus, Gladsaxe (1976) og Skakspilleren (1996). Medarrangør af mat-

chen Bent Larsen og Curt Hansen i Det Ny Teater 1983. Indvalgt i Herlev Skakklubs bestyrelse 

som 14-årig i 1973 og bestyrelsesmedlem i flere perioder i K41. Bestyrelsesmedlem i KSU 1981-

1985 og pressesekretær i DSU 1983-1985. Jan deler gerne ud af sine historier og viden gennem 

foredrag .  Jan er i dag medlem af både Brønshøj Skak Forening og K41. 

 

2. hovedkreds: 

Årets modtager af Dansk Skak Unions hæderstegn er Sigurd Marthendal, Sydøstlollands Skakklub. 

Sigurd tog i 1993 initiativ til dannelsen af Tingsted Skakklub, som han var formand for i 12 år. Som 

lærer på den lokale skole lykkedes det for Sigurd med stor energi og idérigdom at få en meget stor 

del af skolens elever til at spille skak. Mange eleverne meldte sig efterfølgende ind i Tingsted 

Skakklub, som således blev en meget markant deltager i hovedkredsens ungdomsarrangementer. I 

2008 blev Sigurd medlem af Sydøstlollands Skakklub, Hvor han hurtigt gjorde sig gældende som en 

af klubbens stærkeste spillere. I dag er Sigurd bestyrelsesmedlem og webmaster på klubbens flotte 

og altid aktuelle hjemmeside, som han på fornem vis har gjort til et vigtigt talerør for Sydøstlollands 

Skakklub.  

I 30 år har Sigurd Marthendal således uophørligt bidraget forbilledligt til skakkens udbredelse i lo-

kalområdet. 

 

3. Hovedkreds: 
Ingen indstilling 

 

6. Hovedkreds: 

6. hovedkreds indstiller i år Verner Sørensen, Syddjurs Skakklub til Dansk Skak Unions hæders-

tegn. 

Verner har været en fantastisk klubmand siden han kom til Skødstrup Skakklub kort efter klubben 

var blevet etableret omkring 1980. Bestyrelsesarbejde, pr-arbejde, kantinedrift, byttepenge m.m. har 

været en del af Verners meritter. 

At tage imod nye medlemmer er også en af de opgaver, som Verner har løst til UG. Samtidig er det 

ikke et problem at være holdleder og hjælpe med både opstilling af borde, brætter og brikker. Og 

dertil kommer så oprydningen efter turneringerne. 

Ved arrangementer med noget spiseligt, ja så laves der æbleskiver og gløgg ligesom der oftest duk-

ker noget hjemmebag op ved præmiefester(det er ikke konen der bager).  

På trods af en efterhånden pæn alder, så passes alt til punkt og prikke med et yderst behageligt væ-

sen i tilgift. Et supermedlem. 

 

7. Hovedkreds: 
7. hovedkreds indstiller Johan Holmstrøm, Dansk Skak Akademi til hæderstegnet 2019 for 

hans store indsats i ungdomsarbejdet, herunder arrangement af flere juniorturneringer i Brønderslev 

og det for nylig afviklede Pige-DM. 
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8. Hovedkreds: 
I oktober 1978 blev Birger Hagstrøm valgt ind i bestyrelsen, og han har dermed siddet i bestyrelsen 

uafbrudt i 40 år.  

 

Birger har i de forløbne år været et stort aktiv for klubben, og har påtaget sig alverdens forskellige 

opgaver, og han er i dag næstformand, ansvarlig for klubbens ture til Sverige og Berlin, og dertil 

sponsor for Allerød Knock Out-turneringen. 

 

Derudover så har Birger i en lang årrække været fast dirigent ved delegeretmøderne i 8 Hovedkreds. 

 

9. Hovedkreds: 
9. hovedkreds indstiller Frode Meldgaard, Skive Skakklub, til Dansk Skak Unions hæderstegn. 

Frode Meldgaard har været en sand drivkraft i de to klubber, han har været med i. Først i Vinderup 

Skakklub, hvor han i mange år var turneringsleder og medlem af bestyrelsen. Hans mest markante 

aftryk i klubben var dog måske, at han tog sig godt af skoleskakken i Vinderup igennem 18 år fra 

1988 til 2006. 

Vinderup Skakklub valgte at lukke i 2007 på grund af svigtende medlemstal. Året efter kom Frode 

Meldgaard sammen med en håndfuld andre tidligere Vinderup-medlemmer til Skive Skakklub, hvor 

han hurtigt kom med i bestyrelsen, og efter to år som kasserer, blev han valgt som formand i 2013 – 

en post han har passet på fornem vis i snart seks år med en stor arbejdsindsats og en fantastisk evne 

til at få tingene til at glide. I Frodes formandsperiode har Skive Skakklub markeret sig som en klub, 

hvor skoleskak og ungdomsarbejde har en central placering, og Skive er aktuelt hovedkredsens stør-

ste klub med tæt på 60 medlemmer. 

 

Sydjysk hovedkreds: 
Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Christian Dahl til Dansk Skak Unions 

hæderstegn 2019: 

Christian Dahl har i en lang årrække ydet en mangesidet indsats til gavn for dansk skak. 

Han var formand for Skakklubben Evans 1994-1996. Han har i mange år været med i teamet bag de 

store weekendturneringer i Vejle (1966-1999) med helt op til 275 deltagere, og han var ophavsmand 

til det succesrige Grand Prix-system i Evans, som efterhånden har være i brug i 25 sæsoner.  

Christian Dahl var formand for 5. hovedkreds i perioden 1992-1994. 

Desuden har Christian været turneringsleder for 5. HK i perioden 2007-2015 og senere for Sydjysk 

Hovedkreds fra 2015 til 2017. 

 

 

Initiativpræmie: 
 

1. hovedkreds: 
K41 indstilles til Initiativprisen for det store aktivitetsniveau vedr. koordinerede turneringer. K41 

har i det forløbne år arrangeret 16 koordinerede turneringer.. K41 har afholdt foredrag med Peter 

Heine Nielsen og andre samt lektioner med David Niedemar. K41 har også fået startet deres junior-

afdeling op igen.  
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2. hovedkreds: 
Årets modtager af Dansk Skak Unions initiativpræmie er Præstø Skakklub. 

Klubben har et meget højt aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud. Klubben er et rart 

sted at være, hvilket man mærker ligeså snart, man træder ind ad døren. Der afvikles mange turne-

ringer, men der er også sociale arrangementer, hvor klubbens medlemmer mødes hygger sig. I man-

ge år har ungdomsarbejdet stået højt på listen over indsatsområder, og det har givet gode flere nye 

medlemmer. 

Alt i alt en fornem indsats, der til fulde retfærdiggør tildelingen af initiativpræmien. 

 

3. Hovedkreds: 

Odense Skakklub er en af Fyns ældste klubber, stiftet i 1917 og beliggende centralt i Odense.  

Klubben har i mange år haft hold i den bedste fynske række og har gennem de senere år stået for en 

række nyskabende tiltag. Klubben har i dag en stabil medlemsskare med medlemmer i alle aldre og 

formår at tilbyde en bred vifte af aktiviteter til såvel egne medlemmer, som spillere fra andre klub-

ber. 

Klubben er således den eneste fynske klub, som tilbyder sine medlemmer aktiviteter på 2 ugentlige 

dage – mandag og onsdag, og klubben har med sine aktiviteter i dagtimerne på onsdage formået at 

skabe en tradition for turneringsskak i dagtimerne for de spillere, der har mulighed for dette.  

En af de faste turneringer, er det årlige veteranmesterskab, hvor en række spillere med mange års 

skakerfaring mødes med ligesindede, men samlet set har klubben gennem 2018 stået bag ikke min-

dre end 9 annoncerede turneringer fordelt på både koordineret, hurtigskak og lynskak turneringer. 

3 hovedkreds vil gerne påskønne denne indsats og håber at klubben vil fastholde og udbygge det 

høje aktivitetsniveau, som er til gavn for hele det fynske skakliv. 

 

6. Hovedkreds: 

6. hovedkreds indstiller Skanderborg Skakklub til initiativpræmien. Skanderborg har i mange år 

været initiativtager til og arrangør af forskellige skakbegivenheder. I år således ingen undtagelse, 

hvor klubben var arrangør af Ungdoms DM og hentede GM Jens Kristiansen til klubben for et inte-

ressant foredrag om VM-matchen. 

Klubben er desuden initiativtager til en konsultationsmatch mod Silkeborg i det lokale kulturhus – 

en del af Dansk Skak Unions imagekampagne. 

 

7. Hovedkreds: 
Ingen indstilling 

 

8. Hovedkreds: 
Det er et fantastisk at sidde   i den situation, hvor man egentlig har flere klubber at vælge imellem 

til Initiativpræmien i 8 Hovedkreds, men valget er faldet på Allerød Skakklub, som i mange år 
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har været helt i front med ungdoms-arbejdet, men har ligeledes med en stor indsats fra klubben 

formået at gøre Nordsjællands Weekends EMT til en af landets største.  

 

Det er især en fornøjelse at følge afslutningen på nævnte turnering, for i det øjeblik at sidste parti er 

spillet, så kommer der en horde af Allerød spillere ind, og begynder at pakke sammen. 

Bræt, brikker og ure bliver pakket ned i de tilhørende kasser, borde og stole bliver pakket sammen, 

og stablet, samt kørt ind hvor de opbevares, ja efter en halv time kan man ikke se at der har været 

afholdt en  

 

stor skakturnering i lokalet. Her er der et tydeligt eksempel på at medlemmerne bakker op om klub-

bens aktiviteter. 

 

9. Hovedkreds: 
Ingen indstilling 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Esbjerg Skakforening til Dansk Skak 

Unions Initiativpræmie 2019: 

I Vesterhavsturneringernes tid blev Esbjerg kendt som skakby langt ud over landets grænser. Siden 

har der været lidt mere stille på skakfronten længst mod vest. Ikke desto mindre samler Esbjerg 

Skakforening stadig et efter lokale forhold anseligt antal skakspillere, der deltager i Divisionsturne-

ring, Hovedkredsturnering, de 4 årlige afdelinger af klubturneringen samt andre turneringer i nabo-

laget. Aktiviteterne i klubben bindes fint sammen af en aktuel og velfungerende hjemmeside, og 

sidst, men ikke mindst påtog klubben sig i efterårsferien 2018 opgaven som arrangør af en 9-

runders IM-turnering, der optimistisk og lovende for fremtiden fik navnet 1. Esbjerg Efterår 2018.  

 

24. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 
Holdturneringen i 1. hovedkreds sluttede med den traditionelle fællesafslutning i Tapeten i Ballerup 

hvor ca. 300 skakspillere fra hovedkredsen var forsamlet. Vinder af mesterrækken - og dermed op-

rykker til 2. division - blev Caissa Gladsaxe. 

Vi har ligeledes afholdt det 3. stævne i ”Juniorrække Sjælland”, hvor 16 hold konkurrerede om at 

vinde titlen. Sidste afdeling var et slutspil, hvor Amager 1 vandt den bedste række, og fortjent kun-

ne hyldes som vinder af turneringen. Nr. 2 blev BMS 1, mens Køge 1 blev nr 3. 

Et par større turneringen har været afholdt i hovedkredsen. I vinterferien afholdt Brønshøj ”Brøns-

høj Lang Weekend”, mens Hvidovre i 1. weekend i april afholdt ”Jyske Bank Open”. Begge turne-

ringer blev overraskende vundet af Aref Vasli foran en række IM’ere. 

Vores Junior Grand Prix turneringer (6 stk.) er afsluttet, hvor der samlet har deltaget 81 juniorer. 

Mange af deltagerne er ikke medlem af nogle skakklubber, så klubberne har rig mulighed for at 

rekruttere nye medlemmer ved stævnerne til deres juniorafdelinger. 

 

2. hovedkreds: 
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Siden sidst er vores UGP-serie blevet afsluttet med en lidt bedre tilslutning end sidste år. Der er dog 

stadig langt til de ”gyldne tider” for 25 år siden med små 200 unikke deltagere. Vi arbejder på at få 

etableret flere stævner i den kommende sæson. Holdturneringen er afsluttet med et deltagertal på 

niveau med sidste år. Desværre ser det ud til, at Greve Skakklub bliver opløst. I Køge har man selv-

følgelig fejret klubbens første Danmarksmesterskab! Vi har netop afholdt delegeretmøde. Mange 

gode idéer til, hvordan udviklingen i dansk skak kunne vendes, blev diskuteret. Lad os håbe, at det 

udmønter sig i en synlig fremgang på medlemstallet. 

 

3. Hovedkreds: 
Generalforsamling i 3. HK afholdt d. 29/3 – 2019, og måtte sige farvel til Jørgen Kiel som formand 

og ny mand på posten er Michael V. Nielsen. 

 

6. Hovedkreds: 

Lidt i sidste øjeblik. Går ud fra, at du udsender noget i aften. 

Holdturneringen er afviklet med Randers Skakklub som oprykker til divisionsturneringen 

Skanderborg og Sk. 1968 går videre til pokalturneringen i eliterækken, mens Nordre og sk. 1968 

besatte de to øverste pladser i bredderækken. 11 hold deltog i turneringen. 

I kredsen har vi haft to arrangementer under DSUs imagekampagne. I Aarhus stillede GM Simon 

Williams og Fiona Steil-Antony op til demokratisk skak mod GM Jacob Vang Glud og Ellen Frede-

ricia på Dokk1 (hovedbiblioteket). Jacob og Ellen vandt den underholdende match, der tryllebandt 

det medspillende publikum. Matchen foregik via to storskærme og der var linet op til skak med sto-

re brikker og almindelige spil i omegnen af selve matchen. 

I Skanderborg har man spillet konsultationsskak ved byens kulturhus. Vejret var med arrangørerne, 

så matchen kunne foregå udendørs og dermed mere synligt for mulige nye skakspillere. Der er 

fremstillet fine videoer fra begge aktiviteter. 

På hovedkredsens generalforsamling lagde formanden op til den kommende periodes satsning. Hk 

går i samarbejde med Aarhus Skoleskak med henblik på at få flere børn i skakklubberne/det organi-

serede skakmiljø. Baggrunden er en voldsom skæv aldersmæssig fordeling i klubberne. Samtidig er 

børnene derude - det er nu, der skal satses. 

 

7. Hovedkreds: 

Intet modtaget. 

 

8. Hovedkreds: 
Hillerød Skakklub har gang i en 5 årsplan hvor de breder sig ud over hele feltet at mulige skakspil-

lere, de beskriver det bl.a. således: 

 

Vi er i gang med en ambitiøs 5-årsplan - til april har vi været i gang 2 år. I løbet af de 5 år vil vi 

satse målrettet og bredt på skak, for at se hvor langt det rækker.   
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Vi satser på juniorskak og ikke mindst pigeskak. Vi kører en pigegruppe sideløbende med 2-3 dren-

gegrupper med hver deres trænere.   

 

Vi har etableret en helt ny skakafdeling i en anden del af byen. Her spiller vi skak om eftermidda-

gen. Vi henvender os til en ny målgruppe - en gruppe der ikke har lyst til at bruge aftener på at spil-

le skak.   

 

Vi arbejder målrettet på at tiltrække nye skakspillere gennem kampagner på sociale medier og via 

en helt ny hjemmeside - nyiskak.dk. 

 

Vi har afholdt introforløb for voksne skakinteresserede to gange og i øjeblikket kører vi en skakcafe 

for nye voksne skakspillere før hver klubaften.  

 

Samtidig forsøger vi at holde fast i at have et hold i Skakligaen, så vi også kan fastholde de stærke 

spillere.   

 

Vi arrangerer alternative skakarrangementer som Indisk aften og ' Skak og Skotland', hvor vi kom-

binerer skak med spisning og andre aktiviteter. 

 

Vi har haft held til at skaffe sponsorer til vores to faste årlige turneringer - Hillerød Open og Hille-

rød Byturnering, så vi kan tilbyde forhøjede præmier. 

 

Ovenstående er de vigtigste områder vi arbejder med. Noget lykkes rigtig godt, mens andet har vist 

sig at være svært.  Men vi evaluerer og tilretter løbende vores aktiviteter. 

 

Hvis der er klubber eller måske HB der måtte være interesserede i at høre om vores projekt, vil jeg 

gerne tilbyde at komme og fortælle om, hvordan vi har grebet tingene an. 

 

Holdturneringen i 8 Hovedkreds er nu vel overstået, og vi kan nu sende Hillerød 2 op i divisionen. 

 

Medlemstallet er +14 i forhold til samme tid sidste år, så det er et skridt den rigtige vej, der er stig-

ning hos Ungdom, Voksen og Senior, bl.a. så har Hillerød Skakklub formået at få 8 nye medlemmer 

på voksen og senior området. 

 

9. Hovedkreds: 
Holdturneringen er afsluttet med Holstebro som vinder af Mesterrækken og dermed comeback i 2. 

division. 

  

På hovedkredsens generalforsamling den 10. april 2019 blev 2 forslag fra bestyrelsen enstemmigt 

vedtaget: 

  

Der tillades fremover deltagelse i hovedkredsens holdturnering af spillere, der også spiller på hold 

for klubber i andre hovedkredse i divisions-  eller hovedkredsturnering  (naturligvis forudsat at de er 

A-medlemmer i begge klubber.)  

  

Hovedkredsen godtgør  klubberne hele kontingentet (inkl. afregning til union og hovedkreds) i 1 år 

fra et nyt medlems indmeldelse, hvis indmeldelsen sker i perioden fra  den 1. april 2019 til den 30. 
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juni 2020. Dette gælder for personer, der ikke har været medlem af en af unionens klubber i de fo-

regående tre år. 

  

Hovedkredsen har henvendt sig til 6. hovedkreds med et oplæg med henblik på drøftelse af sam-

menlægning af de to hovedkredse. 

  

På hovedkredsens generalforsamling var samtlige valg genvalg.  

 

Sydjysk hovedkreds: 
 

Generalforsamling 

Sydjysk HK holdt generalforsamling lørdag den 23. marts 2019. Hovedpunkt på dagsordenen var en 

række for til mulige ændringer af holdturneringsstrukturen. Gennemgående fandt klubberne forsla-

gene for vidtgående og bortset fra et par mindre ændringer fortsætter den hidtidige struktur. Besty-

relsens 5 medlemmer blev alle genvalgt. 

 

Skaklejr 

Lørdag den 30. marts 2019 afviklede Hovedkredsen en éndags-skaklejr på Askov Højskole med 16 

deltagere og 2 instruktører. 

 

Kim Skaanning (Evans) og Per Hansen (Haderslev) stod for undervisningen af deltagerne, der styr-

kemæssigt lå lige fra 955 til 1693. Det blev en både udbytterig og hyggelig dag med undervisning, 

lynturnering, ideer til selvtræning, kommenteret gennemgang af ”udødelige” partier samt socialt 

samvær. Et arrangement, der kalder på en gentagelse på den ene eller anden måde. 

 

Pokalturneringen 

Hovedkredsen har afviklet kvalifikationsstævne til DSU´s pokalturnering for hold. Vi var i 
år rykket ind i lokaler centralt placeret i regionen – nemlig i riddersalen på Sønderskov 
Slot. Arrangementet blev afviklet med deltagelse af 10 hold i bredderækken fordelt på 7 
klubber. Det blev en god skakdag for deltagerne, og for Hovedkredsen var det i sig selv en 
succes, at Pokalturneringen blev “genrejst” med et fornuftigt deltagerantal efter et par sløje 
år. 
 

25. Næste periodes HB-møder 
 

Det blev besluttet, at HB-møderne i det kommende år ligger på følgende datoer: 

 

25. august 2019 

12.-13. november 2019 

9. februar 2019 

10. april 2019 

 

26. Eventuelt 
 

Intet. 


