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INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS

Lørdag d. 5. april 2003 kl. 13.00 Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 

Dagsorden [se behandlingen af punkterne på de næste sider]

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabet 2002. 
4. Holdturneringen 2002/2003. 
5. Indkomne forslag – 
6. Fastsættelse af kontingent – 
7. Valg 
                      1 formand er på valg
                      3 bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år + 1 medlem for 1 år
                      2 Bestyrelsessuppleanter skal nyvælges
                      2 revisorer er på valg
                      1 Revisorsuppleant er på valg
                      2 Turneringskomitémedlemmer er på valg

                2 Turneringskomitésuppleanter er på valg
1. Eventuelt 

 
   
I forbindelse med afslutningen på delegeretmødet vil vi i lighed med tidligere slutte af med en lille traktement i størrelses ordnen 75 – 100
kr. 
Tilmelding til Niels Steen Larsen –- senest torsdag d. 3. april.  
Vi ses i Næstved.   Niels Steen Larsen

 

kilde: NSL 25.03.2003

© 2003 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds / Jens Lundberg  Alle rettigheder forbeholdes.   
  

På mødet var 51 stemmer repræsenteret. Tilstede: Bestyrelsen for 2. Hovedkreds samt repræsentanter for Faxe Skakklub, Haslev
Skakklub, Holbæk Skakklub, Kalundborg Skakklub, Køge Skakklub, Nordfalster Skakklub, Nykøbing Sj. Skakklub, Nykøbing F. Skakklub,
Næstved Skakklub, Præstø Skakklub, Sk 1927 Ringsted, Skælskør Skakklub, Sorø Skakklub og Tornved Skakklub Til dirigent valgtes
Henrik Knudsen.

ad 2 ) Formanden Niels Steen Larsen aflagde beretning: 

1. Indledning:

Nogle taler om krise i dansk skak. Jeg synes, det lyder temmelig voldsomt. Selvom denne sæson har været præget af megen dramatik på
det landspolitiske plan, så vil jeg nu nok nedtone det lidt ved at nøjes med at sige, at dansk skak godt kunne have det bedre.

Når jeg vil nedtone det, hænger det sammen med, at jeg ikke oplever en egentlig krise i 2. HK. Bevares vi har svært ved at holde fast i
medlemmerne.  Men  de  grundlæggende  funktioner  i  hovedkredsen  fungerer  forbilledligt:  Et  fornemt  juniorarbejde,  en  velfungerende
holdturnering, en fin informationspolitik via vores hjemmeside, en velbesøgt EMT-konkurrence – bare for at nævne nogle iøjenfaldende ting.

Men vi står selvfølgelig også over for store udfordringer. I dag har vi på programmet en debat om vores økonomi, der efter amtstilskuddenes
bortfald pludselig ser mere alvorlig ud end før. Vi skal tage stilling til kontingentforhøjelse, men også diskutere hovedkredsens økonomi helt
generelt.

Vi står også over for store beslutninger på holdturneringens område. De sidste år har det faldende medlemstal, sat sig tydelige spor, når der
skulle tilrettelægges holdturnering. Specielt har B-rækkerne ikke været særlig attraktive.

Jeg håber på en god og saglig debat, når vi når frem til disse punkter på dagsordnen. 

2. Resultatmæssig del:

I denne del af beretningen skal jeg ikke komme specielt ind på holdtturneringen, men dog konstatere det glædelige, at 2. Hovedkreds næste
år vil være repræsenteret i divisionsturneringen med 6 hold. Det er vist længe siden. På trods af at vore divisionshold i år blev spredt ud
over 2 rækker med 4 mulige nedrykkere, ja så overlevede de alle sammen. Dianalund endda på fornemste vis ved at vinde sin 3. div. og
rykke op i 2. division!! Dertil kom så at Slagelse og Køge rykkede op fra mesterrækken. 

Pokalturneringen måtte vi sidste sæson aflyse. Efter en række år med et faldende deltagertal, satte vi i 2002 en nedre grænse på 10 hold
for overhovedet at gennemføre en rimelig lokal turnering. Desværre meldte der sig trods ihærdige anstrengelser fra turneringslederens side
ikke det fornødne antal hold.

Med de ændringer i pokalturneringsreglementet, som bliver gennemført i år bl. a. med en øvre gennemsnitsgrænse på 1800 i for at kunne
deltage  i  bredderækken,  må  man  håbe,  at  klubberne  i  2.  hovedkreds  vil  finde  det  mere  interessant  at  deltage  i  den  kommende
pokalturnering. Den finder sted den 11. maj i Maribo.  

EMT-turneringen har i sæsonen, der sluttede den 1. august 2002 været afviklet problemfrit. Der blev afviklet 23 turneringer med i alt 253
forskellige lokale deltagere. Endnu en gang gik sejren til Henning Jakobsen fra Nordfalster med et komfortabelt forspring ned til Søllner-
familien – Sigurd og Anja - på plads 2 og 3. EMT-turneringen er et godt initiativ. Mange får mulighed for at deltage, og der er virkelig mange
flittige spillere. 

Indsatsen på ungdomsområdet. Det bemærkes måske, at jeg måske ikke siger ”børne- og juniorområdet”. Vi har heller ikke længere en
”juniorleder”. Men bare rolig! Poul Buhl er stadig på posten, men nu som ”ungdomsleder”. Det nye udtryk dækker lidt bedre, hvad det er der
foregår på dette område i 2. HK.

Som  de  andre  år  i  denne  del  af  min  beretning  vil  jeg  beskæftige  mig  med  kerneområderne:  JGP-serien,  hold-DM,  junior-
instruktørordningen, men også lidt overordnet om arbejdet på ungdomssiden.

* For at starte med det sidste, så er det glædeligt at konstatere, at der er kommet ungdomsaktiviteter i gang i flere og flere skakklubber.
Det griber om sig. Det er rart, at flere klubber har fået øjnene op for vigtigheden af dette arbejde. 

* JGP: Deltagertallet har til dags dato været 12-7-18-38-54-53 =182. Et tal, der ligger lidt over sidste års tal. Den store interesse ligger helt
klart i de nederste aldersklasser. Det er stadig svært at fastholde interessen fra 12-års-alderen og opefter.

Der har til dato været afviklet 10 turneringer. Egentlig lidt flere, idet der har været 10 dage med turneringer, men på flere af dagene har der
været afviklet mere end ét stævne. Bl. a. Amtsmesterskaberne. Meningen har været at få stævnerne tættere på børnene og dermed opnå
mindre kørsel. Det ser ud til at have været en succes. Der mangler i øjeblikket kun den afsluttende turnering i Skovbo.

Jeg vil fastslå, at JGP-serien stadig er en gedigen succes med fin søgning blandt de unge. Men også en aktivitet, der stadig kræver udvikling
og nytænkning. Der henvises her bl. a. til ungdomslederens mail til klubberne som optakt til den nye sæson. 

*Hold-DM: vi blev nr. 6 af de 9 hovedkredse. Stævnet fandt som vanligt sted i Tjele. Selvom der blev kæmpet bravt, så kunne vi altså i år
ikke fastholde den ”traditionelle” 5. plads.

*Juniorinstruktørordningen støttede vi med 9 hold i 2002 (i år bliver det endda til 11). En post, der fylder ganske meget på vores
budget, men som også er en klar markering af, hvor vi mener, der bør gøres en indsats.

* Til slut lidt resultater:

*Vi fik to sjællandsmestre ved SM (som jo blev spillet i Ringsted med 2.hk. som arrangør) - Kristian Hovmøller og Frederik
Jensen

* Oksana Vovk er blevet WIM (mens hun endnu var junior)

*Og så kan vi da godt prale lidt af de 4 danmarksmesterskaber, spillere fra vores område har hjemført - selv om ingen af spillerne formelt
set er medlemmer af hovedkredsen.

- Steffen Petersen, Forlev DM i F-gruppen

- Simone Petersen, Forlev Pige-DM i F-gruppen

- Emilie Christensen, Jyderup Pige-DM i D-gruppen

- Julie Wael, Tingsted Pige-DM i C-gruppen

*Til allersidst: et lille hjertesuk: Som organisations-mand synes jeg, at det er temmelig trist, at vi stadig ikke har været i stand til at
organisere alle disse meget aktive unge mennesker under DSU. Sidste år blev der brugt megen energi på at slås for at DSU skulle bevare
børnekontingentet. Det lykkedes som bekendt, men jeg har det skidt med, at vi ikke her i 2. HK har kvitteret med at melde vores børn ind i
unionen. Det synes jeg ikke vi kan være bekendt.  

3. Organisatorisk del:

Medlemstallet: ”Den faldende tendens ser desværre ud til at være svær at stoppe.” Sådan sagde jeg også i min beretning for tre år siden.
Pr dags dato er vi  463 seniorer, 145 pensionister, 56 børn og 45 juniorer = i alt 709. Som Leif Jensen siger, så mister vi stille og roligt 30
medlemmer om året. Sådan har udviklingen desværre været de sidste mange år. Udviklingen er paradoksal, når vi samtidig ser, at vi rundt
omkring i hovedkredsen har ca. 150 ivrige, unge mennesker, der spiller skak uden at være medlem af DSU. Yderligere paradoksalt bliver
det, når de vi ved, at en meget stor del af klubbernes fremtid ligger i lige netop denne aldersgruppe. 

Klubber: Igen i år har vi måttet vinke farvel til en klub. Den Gyldne Springer fra Sakskøbing valgte umiddelbart før holdturneringens start
at lukke og slukke. Efterhånden ser det lidt tyndt ud med skakklubber på Lolland. 

Også Store Heddinge har det svært. Der er desværre stor risiko for, at man også her må lukke.

Om årsagerne til dette kan der være mange – ofte er det specielle lokale forhold, der gør sig gældende. Men hvis man kigger på landkort og
befolkningstal, ja så har man svært ved at forestille sig, at der ikke skulle være basis for at have en skakklub disse steder – og for den sags
skyld mange andre steder i hovedkredsen. 

Men  tankevækkende  er  det,  at  der  også  er  mange  klubber,  der  har  et  rigt  og  kreativt  skakliv  med  masser  af  aktiviteter.  Her  er
krisestemningen ikke så iøjnefaldende.

Hvad kan man lære af det? Ja, det vil jeg være op til hver enkelt at udlede en konklusion af.

Jeg  har  før  sagt,  at  hvis  man  gerne  ville  have  gode  råd  og  inspiration  med  hensyn  til  at  vende  udviklingen,  ja  så  stiller
hovedkredsbestyrelsen sig gerne til rådighed. Det gælder stadig! 

Informationsaktivitet: Nu er det jo ikke lige sort alt sammen. Der sker også mange gode ting. Jeg har i den forløbne sæson bemærket, at
mange klubber er meget aktive m.h.t. at gøre opmærksomme på sig selv i de lokale medier. Nu læser jeg jo ikke alle aviser i hovedkredsens
område. Men jeg har ikke kunnet undgå at lægge mærke til et par klubber i mit eget område, som har været meget aktive på dette område.
Faxe har ved flere lejligheder dygtigt lagt beslag på flere helsider i Dagbladet plus mange mindre indlæg om livet i klubben. For et par dage
siden var der hele tre fine indlæg om børneskak i Østsjælland fra Skovbo og Haslev! 

Jeg er bekendt med lignende initiativer andre steder i 2. HK.  

Sidste Nyt: Er jo en del af vores egen informationsaktivitet. Fra oprindeligt at have været et blad, der udkom 8 gange årligt, er det nu et
blad, der kun kommer 4 gange.

Jeg har stadig fornøjelsen af at være redaktør. Men jeg må erkende, at det bliver mere og mere vanskeligt at skaffe stof til bladet. Det
kommer, men man skal selv ud og opfordre meget kraftigt til at få det leveret. Bladet skulle jo gerne være et tematisk blad, hvor man kunne
dyrke andre sider end det rent resultatmæssige, hvor man kunne gå i dybden med nogle emner. Det synes jeg ikke, er lykkedes godt nok.
Måske er tiden ved at vokse fra Sidste Nyt. Måske skal der en ny og mere inspirerende redaktør til. Jeg vil minde om, at jeg egentlig kun er
en overgangsfigur, indtil vi fik fundet en ny redaktør. Det var en gang i 1999!?  

Hjemmesiden: Sidste år roste jeg Jens Lundberg meget for hans flotte arbejde med hjemmesiden. Jeg er sikker på, at alle vil tilslutte sig
denne ros også i år. Jeg har set mange hjemmesider om skak. Men jeg synes, at vores bliver meget vanskelig at slå.

Altid aktuel. Altid opdateret med de sidste nyheder. Mangler man en oplysning om en turnering, et resultat, en indbydelse, ja så kan man
være sikker på at finde det på Lundbergs hjemmeside. Flot arbejde. 

Jeg ved ikke, hvor mange besøg vores side har, men jeg ved, at den bliver brugt af rigtig mange skakledere og skakspillere i hovedkredsen. 

Jubilæum: Som det jo er alle bekendt, så bliver DSU i år 100 år. Det bliver en meget spektakulær skaksæson. I øjeblikket finder SIS-MH
Masters sted i Middelfart.

Dianalund har lokalt afviklet jubliæums-EMT`en, som jo har fundet sted i alle hovedkredsene, og hvor vinderne kunne får et tilskud til
deltagelse i årets jubilæums-påsketurnering.

Der foregår også samtaler med Fyns Skak Union om et arrangement, hvor vi spiller om Sprogø. Projektet er endnu i støbeskeen, men jeg
forstiller mig, at man fra hver klub i hovedkredsene stiller med to-tre spillere fra hver klub, der så ordnes efter styrke, og så mødes vi og får
afgjort, hvor Sprogø skal høre til fremover. Man kunne afslutningsvis have en lille sammenkomst, hvor man hyggede sig med noget spiseligt
og drikkeligt.

Et sådant arrangement kunne passende finde sted som optakt til den nye sæson.

Nu vi er ved jubilæerne, så vil jeg da også benytte lejligheden til at ønske vores værter Næstved tillykke med deres 100 års-jubilæum. Også
her kommer der til at ske store ting, idet man har arrangeret sig med verdensklassespilleren Alexei Shirov, der kommer til Næstved 3.- 4.
maj, hvor der holdes foredrag og spilles simultan. 

Anerkendelser: 

Klubben med størst medlemsfremgang og vinderen af et ur er Faxe Skakklub: Vi siger tillykke! 

Årets initiativpræmie tildeles Faxe Skakklub med begrundelsen: Initiativpræmien uddeles i år til Faxe Skakklub. Klubben er ikke så
gammel. Den er dannet i 1989. Men på trods af sin unge alder har den alligevel formået at markere sig i det lokale skakliv  med et gå-på-
mod og en nytænkning, der godt kunne være forbillede for andre klubber. Klubben har egne lokaler og har et forbilledeligt samarbejde med
det omkringliggende erhvervsliv. På det seneste har klubben markeret sig med flere stort opsatte artikler i det lokale dagblad.Som noget nyt
er man med stor succes begyndt at arrangere EMT med start på hverdage kl. 12.00. Børne– og juniorarbejdet har også stor bevågenhed i
Faxe. I disse tider, hvor det kniber med at holde fast på medlemmerne, har Faxe oplevet en medlemsfremgang. Et bevis på, at med en aktiv
og engageret indsats, behøver det ikke se så sort ud for dansk skak.   

Årets hæderstegn tildeles Svend Dyberg Larsen med begrundelsen:  Dansk Skak Unions hæderstegn tildeles Svend Dyberg Larsen,
Slagelse Skakklub. Svend har i mange år været en markant personlighed i såvel Slagelse Skakklub som i 2. Hovedkreds. Svend har haft
mange tillidserhverv. I en periode var han således formand i sin klub. Senere valgtes han ind i hovedkredsens bestyrelse, hvor han som
sekretær og senere holdturneringsleder med sin sikre og altid kompetente optræden nød stor respekt. Det blev således til 17 år i bestyrelsen
for 2. Hovedkreds, indtil  han i 2002 valgte at træde tilbage. Men det organisatoriske har Svend dog ikke helt droppet, idet han i dag
fungerer som leder af Dansk Skak Unions turneringslederuddannelse. Der er ingen tvivl om, at der er blevet mere tid til at spille skak i
Slagelse Skakklub, som i øvrigt bliver 100 år i 2004. Mon ikke Svend er involveret i de kommende festligheder? 

Tak skal afslutningsvis lyde til alle de mange frivillige, der ofrer utallige timer af deres fritid i skakkens tjeneste. Vi snakker tit om, at vores
organisation har det hårdt, at medlemmerne svigter, at der mangler penge, at det offentlige ikke forstår os - at det slet og ret er surt. Men
omvendt ser man også mange frivillige og ulønnede, der på trods af alt dette beredvilligt stiller op og får deres klub, deres juniorhold eller
vores hovedkreds til at køre. Det bør vi være taknemmelig for. Uden dem var dansk skak meget ilde stedt. 

Med disse ord vil jeg sige tak for sæsonen 2002/2003. Mit håb for næste sæson er, at den vil vise fremgang for hovedkredsen og Dansk
Skak Union!! 

Herefter blev formandens beretning sat under debat

Erik Carlsen, Køge efterlyste en mere opsøgende virksomhed fra bestyrelsens side med henblik på at fange op på klubber, der var kommet i
vanskeligheder, således at man kunne undgå lukninger. 

Niels Steen Larsen kunne godt tilslutte sig bemærkningerne; men mente at man også burde se mere på en egentlig klublederuddannelse, da
mange klubber måske netop kom i klemme p.g.a. af for få ledere.

Henrik Knudsen kunne supplere med de tanker som Dansk Skak Union arbejdede med på området.

Svend  Erik  Wehlast,  Faxe  havde  et  længere  inspirerende  indlæg  om,  hvordan  man  bl.  a.  i  samarbejde  med  det  lokale  erhvervsliv
organiserede klubbens drift i Faxe.

Henning Jakobsen, Nordfalster Skakklub kunne berette om, at en ny klub var ved at se dagens lys på Lolland, men også at det kneb med at
skaffe en ny ledelse i Nordfalster Skakklub. 

Herefter blev formandens beretning sat til afstemning. Beretningen blev vedtaget enstemmigt. 

ad 3)  Kasserer Frank Hartmann gennemgik regnskabet for 2002 samt kom med et debatoplæg til  hvordan den fremtidige økonomiske
planlægning for hovedkredsen kunne se ud.

Frank Hartmann sagde i sin redegørelse:  

Regnskabet for 2002 har ikke været i Sidste nyt men været sendt ud til alle klubbers formænd via e-mail ligesom man kan finde det på
vores hjemmeside. 

Regnskabet viser et overskud på kr.  25.686,75, idet vi havde budgetteret med et underskud på  12000 kr. 

Overskuddet skyldes specielt en væsentlig forøgelse af vores indtægter

Amtstilskuddet er 8190.00 højere end budgetteret

Renterne er ca 3.000 højere - hvilket skyldes at det er for 2 år 

Disse områder vil jeg i øvrigt vende tilbage til senere, når vi skal drøfte fremtiden. 

Herudover har vi en række mindre udgifter

Pokalturneringen blev aflyst - det giver en mindre udgift på  kr. 5.500

Sidste nyt - hvor der udkom 5 numre 

Vores kontingentindtægter med fradrag af indbetaling til dsu har været ca 1000 mindre end budgetteret og det er selvfølgelig et udtryk for
det faldende antal medlemmer. 

Vores formue er nu 108.750 men vi vil få brug for den. 

Jeg vil gerne have lov til at drøfte fremtiden, idet vi står over for en væsentlig reduktion af vores indtægter. 

Amtstilskudene fra Storstrøms og Vestsjællands amter er bortfaldet og det er en indtægt på normalt 

Ca 25000. Jeg vil ikke blive overrasket hvis tilskuddet fra Roskilde amt bortfalder på et tidspunkt og det er 2600 kr. yderligere. 

Det er årsagen til at der nu foreslås en stigning i kontingentet til 2. hovedkreds.

Med en stigning i kontingentet vil der stadigvæk være et underskud på ca 10.000 i år 2003 og et underskud på ca 8.800 i 2004  

Når man har et budget, der ikke hænger sammen, har man forskellige muligheder for ændre det 

Man forøge indtægterne. Mulighederne er ikke store - Der er evt. kontingentforhøjelser - men det kan medføre at der er flere der melder sig
ud. Renter - i øjeblikket er renteniveauet ikke særligt højt og det kan i hvert fald ikke ændres markant - I øvrigt vil der formentlig skulle
tæres noget på formuen. Vi har i øjeblikket brugerbetaling for holdturneringen, der hviler nogenlunde i sig selv  

Man kan formindske udgifterne. Der har bestyrelsen allerede gjort nogle tiltag:

Sidste nyt vil kun udkomme 4 gange årligt. Pokalturneringen skal hvile i sig selv og der gives ikke tilskud til deltagelse i finalestævnet i
pinsen. Vi stiller forslag om at slette tilskud til juniorer for deltagelse i skaklejre. PR tilskud er slettet idet der nu er en vækstkonto under
DSU 

Men alligevel er der underskud i år 2004 ca. 8800 og her er regnet med det nuværende aktivitetsniveau og antal medlemmer . 

Derfor vil bestyrelsen gerne høre jeres mening. Skal vi have færre numre af Sidste nyt. Skal der skæres i junioraktiviteterne - vi har i
øjeblikket tilskud til 10 juniorinstruktører. Skal EMT turneringen fjernes. o.s.v. 

Fra Haslev Skakklub blev fremført, at man godt kunne spare Sidste Nyt væk.

Erik Carlsen, Køge foreslog, at Sidste Nyt udkom som en slags internet-avis, som klublederne selv kunne printe ud og fordele til
medlemmerne. Forslag, der ville med føre en betragtelig besparelse med hensyn til trykning og forsendelse. 

Efter en kort debat blev regnskabet sat til afstemning, hvorefter det blev vedtaget enstemmigt

ad 4) Jens Lundberg aflagde beretning for holdturneringen 2002/2003: 

Holdturneringen 2002-2003

25.8 indbydelse, mail til klubformænd, tilmelding via mailform på nettet, deadline 15.9 
15.9 de fleste nåede fristen – meget nemt at få overblikket 
17.10 programmerne færdig trykt og udsendt  (desværre med de samme fejl som hæftet havde  året før) ellers synes jeg
samarbejdet med Henrik Knudsen  om at få udfærdiget hæfterne er gået glat og uden problemer (alt via mails) 
M, A1,A2,B1,B2, C1 og C2 (glæde over vi kunne samle 50 hold) 
Glæden varede dog kort da DGS og Dia 3 måtte trække sine hold, hvilket betød at B1 rk så kun blev på 5 hold og 4 runder, hvilket er
klart utilfredsstillende. 
B2 måtte reduceres til 7 hold med oversidder hver runde. 
B2 rækken skete en misforståelse i tilmeldingen, idet Skælskør havde aktiveret et rullepanel, hvori man ønskede at arrangere sidste
runde. Det passede meget fint idet alle klubber i B2 havde under 70 km til Skælskør. Senere måtte vi dog flytte til Faxe, hvor klubben
havde 2 hold med og havde givet udtryk for at de kunne klare opgaven. 
Jeg er blevet forskånet for klager og protester, dog har der været 5 holdsætningsfejl. Ingen af resultaterne skulle dog ændres af
turneringslederen. Jeg vil appellere til holdlederne, at tage holdstyrkelisten med sig til kampene. Det må vel også være meget
nemmere at få noteret holdstyrkenr og spillere på holdindberetningerne. 
Til sidste runde i M rækken har der været lidt problemer med rygning, hvilket blev løst af Slagelse Skakklub på en udmærket god
måde. 
Før sidste runde i B2 rækken, fik jeg en forespørgsel dagen før om man kunne afvikle  kampen mellem Sorø og Dianalund lokalt i
Sorø i stedet for Faxe. Umiddelbart var jeg ikke til sinds at ændre spillestedet, men da man trak hårdt i mig blev jeg blød. Kampen
kunne ikke få indflydelse på afgørelsen i toppen. Jeg meddelte at min afgørelse ikke kunne danne præcedens for senere holdkamp
afslutninger. Det er nu engang mest interessant at følge slagets gang for alle hold samtidig i sidste runde. 
Indberetningerne er foregået uden de større problemer. Et par små skønhedsfejl er dog at man ikke har nået at sætte holdstyrkenr
ud for spillerne. Det er ellers den dobbeltkontrol mit regneark udfører for at identificere spillerne. Jeg har planer om til næste år i
stedet at man kunne anføre fødselsdato? 
Det er tankevækkende at der skal bruges så mange reserver for at gennemføre turneringen. Til hver runde er der gennemsnitlig
blevet brugt 20% reserver. I alt er der blevet brugt 425 spillere, hvor der var tilmeldt ordinært 320 spillere.  10 spillere nåede slet
ikke i kamp. På 17 brætter mødte spillere slet ikke op. Jeg kan oplyse at Kalundborg burde have fair play pokalen i M rækken, da de
ved hjemme kamp på forhånd oplyste om at de ikke kunne stille mandskab på 2 pladser, således at gæsterne ikke behøvede at tage
mandskab med på disse pladser. 
I holdturneringen har 10 spillere spillet hver 10 kampe og 8 spillere har spillet 9 kampe, hvilket vidner om stor skakentusiasme i
klubberne. 
Holbæk 5 og Køge 4  har i C2 rækken i samtlige 7 runder stillet med det samme faste mandskab, hvilket jeg synes er en flot
præstation. Det bevidner den gode holdmoral. 
Topscorer i holdturneringen tilfalder i år Claus Hansen, Præstø 1, M-rk med 7 ud af 7. Claus Svava Hansen, Nyk F 2, B1-rk med 4 ud
af 4, samt Peter Lange, Skælskør 1, B2-rk med 6 ud af 6. Til lykke! 
På internettet kan du finde de forventede score og ny rating for samtlige spillere, hvis det har nogen interesse. Jeg skal i parentes
udtrykke at vi ikke har eller stiller forslag om ratingberegning i holdturneringen, men isenkrammet er klar til opgaven. 
Resultater for holdturneringen, se skema. 
Datoer for ny holdturnering er 1.runde 2.11.2003, 2.runde 16.11.2003, 3.runde 7.12.2003, 4.runde 11.1.2004, 5.runde 1.2.2004,
6.runde 29.2.2004 og 7.runde 14.3.2004. 
Ny holdturnering er følgende hold nomineret, se skema. 

Jeg ønsker her til slut at udtrykke en stor tak til deltagerne for en god holdturnering, som er gennemført på en fair og skaksportslig måde. 

Delegeretmødet tilsluttede sig beretningen. 

Herefter gik Jens Lundberg over til uddeling af præmier til vinderne af de forskellige grupper

ad 5 

Der var indkommet 5 forslag til behandling på delegeretmødet.

Forslagene til ændring af holdturneringen blev behandlet først.

Fra hovedkredsbestyrelsen et forslag, der i korthed gik ud på at reducere holdene i de 2 B-rækker til 4-mands-hold og således at der blev
op- og nedrykning mellem B-og C-rækken.

Over for det forslag havde Faxe Skakklub stillet forslag om at slå B- og C-rækkerne sammen, således at der kun fandtes B-rækker med en
holdstørrelse på 6 spillere.

Hovedkredsbestyrelsen argumenterede for sit forslag ved at sige, at afviklingen af de sidste års B-rækker havde været meget
utilfredsstillende med for få hold, og dermed også for få kampe. På forrige års delegeretmøde havde der været fremsat ønske om ændring af
B-rækkerne til 4-mands-hold. Man var klar over, at forslaget ikke var enkelt at gennemføre i praksis, men mente at det var den eneste
farbare vej til en bedre turnering.

Svend Erik Wehlast, Faxe redegjorde for sit forslag. Han mente, at noget af holdånden ville gå tabt, når man reducerede holdstørrelsen til 4
spillere. Ligeledes ville det være lettere for den enkelte klub at rykke et hold op i A-rækken, når der kun skulle findes 2 spillere mere. Mange
klubber brugte alligevel mere end to biler, når de skulle ud at spille holdskak.

Svend Erik Wehlast havde som et argument mod bestyrelsens forslag, at det ikke tog tilstrækkelig højde for de geografiske skævheder i
hovedkredsen, og at det ville være nødvendigt med mindst tre B-rækker, hvis det skulle kunne fungere kørselsmæssigt.

Niels Steen Larsen mente, at Faxes forslag ville blive svært at gennemføre, da det ville betyde, at de kombinerede B-rækker ville få spillere
med meget forskellig spillestyrke.

Fra Haslev fremkom et ændringsforslag, der gik ud på at spille med 6-mands-hold i B-rækken og 4-mands-hold i C-rækken.

Både Skælskør og Faxe mente at det var udelukket, at deres spillere ønskede at stille op på et 4-mandshold, fordi de ikke ville betragte det
som "rigtig" holdskak.

Morten Olsen, Sk 1927 Ringsted sagde, at bestyrelsens forslag egentlig var en idé han oprindelig havde fået og dels, at han ikke fattede, at
de små klubber gik imod et forslag, der kunne sikre deres overlevelse i holdturneringen.

Efter en temmelig livlig debat blev forslaget sat til afstemning, således at man først stemte om hovedkredsens forslag (B- og C-rækker med
4-mands-hold), dernæst Haslevs forslag (B-række 6-mands-hold og C-række med 4-mands-hold) og til sidst om Faxes forslag (B-rækker
med 6 spillere).

Hovedkredsbestyrelsens forslag fik i første omgang absolut flertal, og derfor kom de øvrige forslag ikke til afstemning. 

Fra Faxe Skakklub var der stillet forslag om at reducere spilletiden i A-og B-rækken til 2 timer pr. spiller. Meningen var, at det skulle blive
mere attraktivt for spillerne at deltage i holdturneringen, når man fik mulighed for at komme tidligere hjem.

Efter en kort debat blev forslaget vedtaget. 

Fra Nykøbing Sjælland Skakklub var der fremsat forslag om at indføre rygeforbud i spillelokalet under holdturneringen.

Peter Holst mente, at nu var tiden moden til at få skabt ordentlige forhold for alle de spillere, der døjede med tobaksrøgen under
holdkampene. Peter Holst gjorde opmærksom på, at der også var rygeforbud under divisionsturneringen.

Faxe, Skælskør og Nyk. F. Skakklubber var modstandere af forslaget. Faxe redegjorde for, at man havde særlige spillerum til rådighed for
rygerne i klubben. Derfor kunne man ikke se noget formål med forslaget. Endvidere var det betænkeligt, hvis hovedkredsen skulle lave
regler for forholdene i den enkelte klub.

Niels Steen Larsen mente, at man også skulle se forslaget som et forsøg på at bedre skakspillets image i offentligheden. Skak skulle gerne
fremstå som en seriøs sport på linie med alle andre.

Herefter blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 

Fra hovedkredsbestyrelsen var kommet et forslag, der gav bestyrelsen ret til at fjerne det særlige tilskud til ungdomsspilleres deltagelse i
skaklejre.

Fra bestyrelsen blev det fremført, at man efter amtstilskuddenes bortfald måtte have mulighed for at spare på udgifterne. Forslaget var i sin
tid blevet vedtaget på et delegeretmøde, hvorfor det også skulle besluttes fjernet på et delegeretmøde.

Erik Carlsen, Køge, sagde at det oprindeligt var ham, der havde fremsat forslaget og derfor var ked af, at tilskuddene nu skulle bortfalde.
Men han havde forståelse for bestyrelsens bevæggrunde.

Liselotte Madsen, Sk 1927 Ringsted mente, at tilskuddenes bortfald nok ikke ville forhindre nogle i at deltage i en skaklejr.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget. 

ad 6) Bestyrelsen stillede forslag om følgende kontingentforhøjelse gældende fra 1. juli 2003:
Senior: fra 44 kr. til 66 kr.

Pensionist: fra 32 kr. til 48 kr.

Junior : fra 32 kr. til 48 kr.

Børn: fra 12 kr. til 24 kr. 

Som begrundelse for forslaget fremførte kassereren den anstrengte økonomi, der ville fremkomme efter amtstilskuddenes bortfald.

Fra Haslev Skakklub blev det fremført, at man burde dække halvdelen af indtægtstabet med kontingentforhøjelser og dække resten med
besparelser. Poul Buhl kommenterede, at det også var bestyrelsens hensigt. 

Efter en kort debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget 

ad 7) Til bestyrelsen blev valgt Peter Holst, Nyk Sj. (genvalgt til Niels Steen Larsen, Frank Hartmann og Jens K Lundberg).
 
Den nye bestyrelsens medlemmer er herefter: Niels Steen Larsen (formand), Leif Jensen, Poul Møller Petersen, Poul Buhl,
Peter Holst, Frank Hartmann og Jens Lundberg.
 
Som bestyrelses suppleanter valgtes Claus Stenstrup Nyk F og Jacob Kloch, Næstved
 
ad 8) Under evt. havde jens Lundberg et indlæg om hovedkredsens hjemmesidewww.2-hk.dk: 

For godt 1 år siden etablerede vi vor netside med eget navn med Acra som webhotel. Prisen var 50 kr pr måned og en omkostning på
60 kr årligt for domænet 2-hk. Vi fik 50 MB, hvilket har været fuldt tilstrækkelig. 
I dag er vilkårene ændret, idet Fairhost har overtaget Acra og vi har som kunder fået nye tilbud, idet vi nu har 100 MB for 39 kr / md
incl moms. Vi kan få ekstra 100 mb for yderligere 10 kr / md.  
Vi har tidligere haft lidt problemer med serveren fra vort webhotel. De har flyttet lidt rundt og ombygget servere, som har givet lidt
nedetid. Det er meget uheldigt især når vi skulle indberette holdresultater og jeg ikke kunne uploade tabellerne. Det var derfor at jeg
i en periode måtte benytte vores gamle sider som reserve systemer med indberetning, tabeller m.v. Jeg mener dog ikke at nogen har
anvendt reserve siderne særlig meget og derfor bliver siderne fjernet ved lejlighed. 
De sidste par måneder februar og marts har der ikke været nævneværdige problemer med serverne og jeg har uploadet sider på en
meget hurtig og effektiv måde. 
Jeg har derfor tilladt mig at bevare samarbejdet med webhotellet endnu et år. Det kan godt være der findes billiger løsninger. Men vi
går ind for stabile og gode forbindelser. For eksempel har jeg mulighed for gratis at tlf. til Fairhost, hvis der er akutte problemer og så
om aftenen. Hvis der skulle være problemer i anmarch får jeg mail fra hotellet med oplysninger om evt. problemer, hvilket er sober
og god forretningsskik. 
I forbindelse med etableringen af vort nye domæne for 1 år siden har jeg arbejdet meget målrettet med organisation af siderne.
Siderne er inddelt i mapper og giver oplysninger om holdturnering, åbne turneringer, kalender, klubdata, bestyrelse, junior og arkiv. 
Holdturnerings siderne: dækker tabeller, spillested, holdstyrke, indiv score. Der findes servicesider om vejforhold, afstande i km og
tid. Turneringsreglement, holdleder og kampleder instruktion. Indberetningsskemaer er forbedret så fejl minimeres, men jeg har
forbedringer til næste sæson, så det skulle blive endnu nemmere at indberette. På holdsiderne kan du se topscore, topstilling m.v.
Det sidste nye er et forsøg på ratingberegning for samtlige deltagere i holdturneringen, hvad enten man kun har spillet 1 parti eller
10 partier. 
Åbne turneringer kan man se samtlige åbne turneringer, der har været spillet i sæsonen, samt indbydelser til nye. I EMT
konkurrencen kan man følge stillingen for de turneringer der har været gennemført. Lister bliver ajourført lige så snart at jeg får nye
data fra Leif Jensen. I efteråret blev der foreslået at vi på vor netside kunne udfærdige en ratingliste kun for 2.hovedkreds, så man
kunne se hvor i ranglisten en spiller var placeret. På marts listen er nu også anført, hvem der har opnået flest rating point siden sidst.
Årsagen til at listen ikke ajourføres hver den første er at internetsiden på DSU nogen gange først opdateres 1 uges tid ind i måneden
eller oplysningerne først kommer når der er gået 2 måneder. 
Kalender: viser alle aktiviteter i 2. hovedkreds, som jeg har kendskab til. Man kan se 3 måneder frem og se de turneringer der er i
gang. Deadline siden bliver flittigt brugt og er et nyttigt værktøj for den travle skakspiller. 
Klubdata: Her ses samtlige skakklubbers info, med henvisning til kontaktpersoner, mails, kort med vejviser til klubbens spillested
m.v. Hvis klubben har egen hjemmeside henvises der også hertil. En del klubber har ikke hjemmeside og det er mit indtryk, at
klubberne er interesseret i at der findes en serviceside for klubben, hvor man også kan kontakte og få information om skakklubben.
Møn Skakklub er særdeles aktiv med at give nye oplysninger om resultater m.v. i klubben, og jeg ajourfører gerne resultater og
nyheder så hurtigt jeg kan. Jeg opfordrer da gerne andre klubber til at sende mig resultater og nyheder til klubbens service side. Det
gør det meget mere spændende også for at få opdateret siderne med friske data. 
Bestyrelse: Her kan du finde kontaktpersoner, hvilke områder de har ansvar for. Sidste nyt blade for 2002 og 2003. Indkaldelse til
delegeretmøde og tilhørende bilag. 
Junior siden: kan selvstændig ses uden først at skulle gå via 2-hk hovedside. Her findes JGP stillingen, JGP stævner, kontaktpersoner
i vort område m.v. 
Arkiv mappen indeholder data fra 2000 til dato. Afholdte åbne turneringer, holdturneringer, tidligere kalender oplysninger m.v. P.t. er
der 326 filer i arkivet og det fylder ca. 10 MB. 
I de sidste par måneder er der fyldt en del billeder på siderne. Vi har p.t. 80 billeder fra 10 klubber med skakspillere. Hertil kommer
ca.  60 billeder fra skoleskak stævne og andre begivenheder. Det er planen at der i den kommende sæson vil komme endnu flere. Det
er vel også med til at sætte lidt mere liv på siderne. 
Fra vor besøgstæller kan jeg aflæse at der indtil videre har været 15.460 besøg siden 10.10.2002, hvor tælleren startede. Marts blev
den hidtil største måned med 4.147 besøg, hvilket giver 133 / dag. 162 har været inde og kigge på indkaldelsen for delegeretmødet. 
Vore sider består nu totalt af godt 1500 filer fylder p.t. ca. 55 MB og for ikke at tabe overblikket er der behov for en meget aktiv
styring. Når siderne er indlagt på Internettet bliver de generelt ikke ændret, så klubberne kan sagtens anvende links til siderne uden
senere at skulle ændre URLS. Holdsiderne ændres dog i takt med nye turneringer, hvor de gamle sider henlægges i arkiv-mappen. 
Jeg håber her til slut at der fortsat kommer gode og seriøse henvendelser for at forbedre vore sider til gavn for skakken i
2.hovedkreds. 

Niels Steen Larsen sluttede af med at opfordre klubberne til at tage godt i mod den nye struktur i holdturneringen. Han var godt klar over, at
det ikke var alle klubbers livret. Selvom debatten havde været voldsom, håbede han dog, at man ville give turneringen en fair chance, så
man konstruktivt kunne bedømme og evt. justere reglerne på næste års delegeretmøde.  

Niels Steen Larsen  
-  
 

 
 


