
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Delegeretmøde 2012

31. marts 2012
Aktivitetscenteret, Tølløse

Deltagere:
Nordfalster
Skovbo
Maribo
Skælskør
Præstø
Ringsted
Holbæk
Haslev
Jyderup
Køge
Næstved
Sorø
I alt 38 stemmer

samt bestyrelsen:
Niels Steen Larsen (NSL)
Ivan Madsen (IM)
Leif Jensen (LJ)
Jens Lundberg (JL)
Michael Espersen ME)
Bjarne Haar (BH)
Peter Holst (referent) (PH)

Referat

1. Valg af dirigent
Erik Carlsen (EC) blev valgt til dirigent.
EC konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, men at indkomne forslag ikke var tilsendt alle 
stemmeberettigede  senest  14  dage  før  mødet.  Forslag  udkom  11  dage  før.  EC  bad 
forsamlingen tage stilling til, om der skulle ses bort fra denne procedure-fejl. PH foreslog, at 
man fortsatte delegeretmødet og så bort fra procedure-fejlen. Det blev vedtaget, at der skulle 
ses bort fra procedure-fejlen.

2. Formandens beretning
NSL aflagde formandens beretning.
Se vedhæftede bilag. (i bunden af dette dokument, bilag 1)
Efter formandens beretning oplistede EC de punkter, som formanden havde gennemgået.
EC spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til:
- Medlemssituationen: Ingen kommentarer.
- Ungdomsarbejdet: Morten Frank delte Præstøs erfaringer med forsamlingen og Torben fra 
Haslev  fortalte  om  deres  erfaringer.  Begge  klubber  har  succes  med  deres  juniorarbejde. 
Præstøs  juniorer  har  deltaget  i  3  holdskakstævner  hos  Københavnske  klubber.  Morten 
anbefalede, at flere klubber fra 2. hovedkreds deltog i disse stævner.
- Pokalturneringen: Ingen kommentarer
-  Aktivitetspuljen: Hans fra Skovbo nævnte, at de havde søgt om tilskud til en turnering, 
men Skovbo havde aldrig modtaget  svar  på denne henvendelse.  NSL fortalte,  at  Skovbos 
formand var mundtligt informeret om afslaget. NSL beklagede, at der ikke var givet et skriftligt 
svar. EC spurgte om, hvad der skulle til for at modtage tilskud. NSL fortalte, at der er fastsat 
retningslinier og at disse  fremgår på hjemmesiden. NSL mente, at det kunne være svært at 
fastslå, hvor grænsen for tilskud skulle gå. Hans spørger efter eksempler på, hvad der kan 
gives tilskud til. NSL fortalte, at der ikke de seneste to år var andre end Skovbo, som havde 
søgt om tilskud. NSL slog fast, at der ikke gives støtte til turneringer og annoncering. EC 
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mente, at man burde se på, hvilken omtale, en aktivitet kunne give. Torben (Haslev) spørger 
om baggrunden for ikke at give tilskud til annoncering. BH fortalte, at tilskuddet skal gå til 
nytænkning samt nye og anderledes initiativer. EC mente, at der er for meget uklarhed om 
puljen. NSL spurgte forsamlingen, hvad der burde gives tilskud til. EC sammenfatter, at puljen 
er til  for at iværksætte nye og anderledes aktiviteter samt at det er  op til  bestyrelsen at 
fastslå, om forslag kunne betegnes som nyskabende. 
-  Sammenlægning  af  hovedkredse:  Morten  Frank  (Præstø)  spurgte  til,  hvordan 
holdturneringen tænktes afviklet. NSL fortalte, at der var mange idéer og at det ville være 
svært at finde en fælles løsning. Morten Olsen (Ringsted) spurgte til, om det planen, at DSU i  
fremtiden  skal  styre  holdturneringen  for  hele  landet.  NSL  bekræftede  dette.  Morten 
bemærkede, at der var et problem vedr. ure, da ikke alle klubber har elektroniske ure. EC 
mente, at der var mange klubber, som ikke ville acceptere, at der skulle spilles med nye ure. 
EC mente, at DSU-formanden pressede dette igennem. Morten (Ringsted) spurgte, om det 
påtænktes at afskaffe dansk rating. LJ mente, at der ville gå lang tid, før dansk rating ville 
blive afskaffet. Morten (Ringsted) mente, at det ville være helt forkert, hvis man skal køre til 
Jylland for  at  spille  et  skakparti.  NSL  var  enig  i,  at  det  var  uhensigtsmæssigt,  men som 
systemet pt. er skruet sammen, vil det forekomme.
-  Ny  struktur  –  sekretariat:  NSL  fortalte,  at  der  var  lagt  op  til,  at  det  skulle  være 
udgiftsneutralt.
- Hjemmesiden: Endnu en applaus.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab 2011
BH fremlagde regnskabet. (se i bunden af dette dokument, bilag 2)
Hans (Skovbo) spurgte, hvad EMT-udgiften bestod i.  BH forklarede, at det var præmier til 
deltagelse i hovedkredsens EMT-turneringer.
Der blev spurgt om renter. BH kunne ikke huske den konkrete rente, men fortalte, at den er 
lav.
EC efterlyste, at budgettet for 2011 kunne ses.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Holdturnering 2011/12
JL informerede om holdturneringen.
Se vedhæftede bilag. (se i bunden af dette dokument, bilag 3)
Ove Frank (Holbæk) bemærkede, at holdturneringen var gennemført perfekt og takkede for 
indsatsen.
EC spurgte, om der var 2.præmier. IM svarede, at der var pengepræmie til 2.pladserne, men 
der var ikke diplomer.

5. Indkomne forslag
Se vedhæftede bilag. (se i bunden af dette dokument, bilag 4)

Vedr. §5 F: EC foreslår, at urene ikke skal stilles til kl. 4:00, da der nogen steder benyttes 
elektroniske ure, som ikke kan stilles til 4:00. IM ville påtage sig opgaven med at opdatere 
reglerne. Ordet ”mekaniske” vil blive tilføjet paragraffen.
”A-og B-rækken startes kl. 19.30 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. Hver spiller  
har 2 timer til hele partiet, mekaniske ure stilles på kl. 4.00."
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedr. §11 C: Der var stillet forslag om ny ordlyd.
"Vinderne af B-rækkerne rykker direkte op i A-rækken. Der rykkes ned fra A-rækkerne i det  
nødvendige omfang"
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen  foreslog  uændret  kontingent.  Endvidere  bemærkede  NSL,  at  bestyrelsen 
forventede en mindre kontingent-forhøjelse til næste år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg
Formanden (NSL) blev genvalgt.
BH og PH blev genvalgt.
ME ønskede ikke genvalg.
Torben (Haslev) blev valgt til bestyrelsen.

Morten Frank blev valgt som1. suppleant.
Henning (Nordfalster) blev genvalgt som 2. suppleant.

Søren Dyberg Larsen og Bruno Sørensen blev genvalgt som revisorer.
Henrik Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Henrik Knudsen blev genvalgt som turneringskomitemedlem.
Svend Dyberg Larsen ønskede ikke genvalg.
Erik Carlsen blev valgt som  turneringskomitemedlem.

Anders Brinkhard blev genvalgt som  turneringskomitesuppleant.
Som erstatning for Erik Carlsen blev Bjarne Petersen valgt som turneringskomitesuppleant.

8. Eventuelt
Morten (Præstø) spørger, om 2. hovedkreds kunne tænke sig at arrangere en turnering (et 
hovedkredsmesterskab).

Morten (Ringsted) bemærker, at midler fra en eventuel kontingent-forhøjelse burde bindes til 
at lønne en juniorskaktræner.

Det blev debatteret, hvad man kan gøre for juniorarbejdet.

Skakbladet blev debatteret. Flere opfattede bladet som elitært og mente, at der burde bringes 
mere ”lokal-stof” i bladet.
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Dansk Skak Union
2. Hovedkreds

Delegeretmøde – 31. marts 2012
Formandens beretning

Velkommen til delegeretmøde i 2. hovedkreds.

Denne beretning vil som så mange gange før bestå af en resultatmæssig del omhandlende begivenheder i 
hovedkredsen og en organisatorisk, der vil dreje sig om tendenser og udviklinger såvel lokalt som på landsplan. Jeg 
håber vi vil få en god og konstruktiv debat, som vi har set det på de sidste delegeretmøder.

Siden sidst er det glædeligt, at unionen har oplevet en mindre medlemsfremgang specielt i hovedstaden. Her hos os er 
udviklingen knapt så god. Vi har oplevet en tilbagegang. Sidste år sagde jeg, at det ville være ønskværdigt, hvis hver 
klub kunne skaffe sig 2 nye medlemmer. Det er desværre langt fra sket. Som kasserer i min egen klub har jeg lige 
måttet melde 4 medlemmer ud. Hvorfor flytter vi os så ikke? Mon ikke det hænger sammen med at mange klubber er 
ledet af ”en-mands-hære”, der har rigeligt at gøre med at bare få de daglige ting til at fungere. Nye tiltag er der ikke 
energi til. Det er en farlig udvikling.
I 2. Hovedkreds er medlemstallet pr. dags dato: seniorer 314 mod 323 sidste år, pensionister 185 (187), 
børnemedlemmer 56 (65) og juniorer 23 (28). Samlet er vi altså 578 mod sidste års 603. 
Det er ikke tilfredsstillende.

Ungdomsarbejdet: I år har JGP-stævnerne været afviklet noget anderledes, end vi hidtil har været vant til, idet der 
har været to forskellige regelsæt alt afhængig af om man har deltaget i den nordlige eller sydlige delturnering. Mod 
syd er planlagt 5 stævner. Her er der 4 runder i et stævne. De points der scores i et stævne tager man med over i 
næste stævne. Her har i alt 26 deltagere været med ved stævnerne. Der mangler i skrivende stund stadig et stævne i 
Vordingborg.
I den nordlige gruppe har der været lidt flere deltagere med – nemlig 77 fordelt på 7 stævner. Her mangler endnu et 
stævne i Haslev. Her har konceptet været helt anderledes, idet alle deltagere fra start har været tildelt et ratingtal, 
hvis størrelse afhang af fødselsårgang. De yngste spillere startede med 500, de ældste med 1000. 
Her har deltagerne fået nyt ratingtal efter hver turnering, som så har været udgangspunkt for inddeling i 8-mands-
grupper til den næste turnering. Herved har man ønsket at opnå mere jævnbyrdige grupper. 
De bedst placerede fra nord og syd kvalificerer sig til det Sjællandsmesterskab, som vi i flere år har afviklet i 
samarbejde med 1. og 8. hovedkreds.
Hvilket af de to afviklingssystemer, der har været bedst er svært at sige. Begge kan have fordele og ulemper. Måske 
er det ikke så smart at bo nogenlunde midt i hovedkredsen og kunne deltage både i nord og syd, men så opleve to 
forskellige turneringsformer.
Men generelt er deltagertallet i JGP-serien for lav. I gamle dage har det været over 200. Igen et udtryk for at det er 
svært at finde folk rundt omkring i klubberne til dette vigtige arbejde. Der er ingen tvivl om, at der masser af børn, 
der gerne vil spille skak.
Præstø Skakkkub har deltaget i en ungdomsholdturnering over flere spilledage i 1. Hovedkreds. Det har været en 
succes. Spillerne har været glade for arrangementet. Noget lignende ville det være spændende om vi kunne sætte i 
gang i 2. HK.

I 2012 kunne vi desværre ikke stille noget hold til hovedkredsenes ungdomshold turnering i Tjele. Det var meget 
uheldigt og bør ikke gentage sig.

Divisionsturneringen: I denne sæson deltog vi med 5 hold. I en meget tæt 1. division besatte Næstved 5. plads og 
bliver derved hængende.
I 2. division deltog vi med 4 hold. Holbæk klarede sig bedst med en 3.-plads lige foran Køge. Ringsted satte sig på 5.-
pladsen. Disse tre hold bliver i divisionen. Dianalund endte efter mange år i divisionsturneringen på en 8.-plads og må 
stige et trin ned til mesterrækken.
Oprykker fra vores mesterrække blev Præstø, der vandt i overbevisende stil.

Pokalturneringen: Denne blev ikke afviklet. Kun 2 breddehold og to elitehold havde meldt sig. Disse var således 
spilleberettigede til det landsdækkende stævne i pinsen.

EMT-konkurrencen: 260 unikke deltagere i den serie, der sluttede august 2011 mod sidste års 303 - altså en 
tilbagegang, mens antallet af turneringer, der har talt med stadig er 26.. Her scorer man et point pr. parti plus det 
antal points, man opnår i turneringen. 
Vinder af EMT-konkurrencen blev Henning Jakobsen, Nordfalster – 93½ points efter 12 EMT`er. Det er flot!

Aktivitetspuljen: Vi har afsat midler i budgettet, som klubberne kan søge. Hvis man har en god idé, som kan sætte 
fokus på skak i lokalområdet, og som formodes at kunne fremme medlemstallet i skakklubben, kan man få tilskud. 
Det er bare at indsende en ansøgning til bestyrelsen. Det skal for god ordens skyld siges, at vi ikke anser det for vores 
opgave at støtte klubber ved at give præmietilskud til forskellige større turneringer. 
Det glædelig her er, at vi i år har vi sparet en masse penge. Kontoen står stadig helt urørt?!
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Fusionsplaner: Sidste år brugte vi en del tid på at tale om sammenlægninger af hovedkredse. Det er stadigt et varmt 
emne. Endnu er der ingen synlige ændringer af det skaklige Danmarkskort. Det er stadigt forretningsudvalgets 
opfattelse, at der skal være 4 store hovedkredse i Danmark.
Nogle steder er der forhandlinger i gang. Andre steder sker der ikke så meget. 
3., 4. og 5. HK er godt i gang, og meget tyder på, at der kommer en fusion her. I den nordlige del af det jyske område 
– det er 6. 7. og 9. HK - ser det lidt stille ud. 
Mere interessant er det, hvad der sker her i vores område.
På vores sidste møde var begejstringen for en fusion ikke stor. Vi så på forskellige muligheder for sammenlægning, og 
konkluderede, at dannelsen af to større regionale enheder på Sjælland ville blive svær. Reelt var det kun 
Roskildekredsen under 8. HK, der var i spil. Et samarbejde mellem 2. og 8. HK ville blive et geografisk misfoster med 
1. HK placeret i midten, ligesom en sammenslutning af 1. og 8. HK ville danne en kæmpe sjællandsk hovedkreds med 
os som den lillebror de andre ikke ville lege med.
Endelig var ”den store løsning”, hvor alle 3 hovedkredse fusionerede. Det stred jo helt og aldeles med det oprindelige 
oplæg fra FU med 4 hovedkredse.
1. august blev der indkaldt til et møde i Helsingør for hovedkredsbestyrelserne på Sjælland med henblik på at 
undersøge muligheder for sammenlægninger på Sjælland. Fra 2. HK deltog Ivan Madsen og undertegnede. Vi 
opregnede hver især alle de forhold, der kendetegnede vores hovedkredse for at se, hvad der skilte og samlede. 
Et af de punkter, hvor der var tydelig uenighed, var en kommende fælles kontingentstørrelse. Det var et ufravigeligt 
krav fra 1. HK, at det skulle være et beløb på niveau med det man betalte i København. Kun derved kunne man sikre 
et ordentligt aktivitetsniveau. Dette beløb ville være næsten 100 kr. større, end det vi betaler i dag. Vi mente, at det 
nok blev svært at sælge i 2. HK, og at flere penge ikke nødvendigvis betød, at klubberne i udkantsområderne ville få 
mest glæde af dem. Der ville formentlig være en tendens til, at pengene i højere grad ville tilflyde de centrale og mere 
aktive områder i hovedkredsen.
Vi enedes om, at vi hver især ville melde tilbage, om vi ønskede at fortsætte med reelle fusionsforhandlinger. Vi 
besluttede at afvente delegeretmødet i KSU, da deres bestyrelse ikke havde noget klart mandat i til at forhandle fusion 
endnu. Siden hørte vi intet, men kunne senere læse på deres hjemmeside, at man mente, at vi var for forskellige, og 
at man var stemt for sammenlægning med 8. HK.
Der er så indledt samtaler mellem 1. og 8. HK. Man håber at være fusionerede inden nytår.
Og her står vi så. Hvis fusionskabalen går op, bliver vi uberørt af den, men samtidig bliver vi meget små på 
Danmarkskortet. Vi har selvfølgelig stadig en størrelse, der gør, at vi kan klare os selv. Vi kan køre vores egen 
holdturnering, have et rimeligt ungdomsarbejde og i det hele taget selv bestemme, hvad der skal ske i vores område. 
Men vi ved også alle, at det går den gale vej for tiden. Medlemstallet er for nedadgående. Der bliver færre hold i 
holdturneringen. Der er færre børn og unge med i vores turneringer. Det er ikke blevet lettere at skaffe folk til 
ledelsesarbejdet i klubberne og hovedkredsbestyrelsen.  
Vi skal passe på, at vi ikke til sidst bliver så lille en enhed, at vi ikke kan opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau. Vi 
har brug for flere aktive medlemmer!
Når alt dette er sagt, så skal vi selvfølgelig søge at få indflydelse og samarbejde overalt i det sjællandske skakmiljø. Vi 
har allerede et veludbygget samarbejde med 1. og 8. HK på forskellige områder. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med 
til gavn for skakmiljøet.

Nye tendenser: Som de fleste af jer nok har lagt mærke til, så sker der også en del nye ting i Dansk Skak Union. 
Sidste nummer af Skakbladet fortæller om en vision for dansk skak og det spændingsfelt, vi befinder os i. Det er nok 
en gennemlæsning værd. 
Det handler ikke kun om fusion af hovedkredse. Der er langt mere, der rører sig. 
Læg mærke til, at vi nu er kommet langt med tankerne om etablering af et sekretariat bundet op omkring skaksalget. 
De lønnede funktioner, der er i DSU, kan med fordel samles i en sekretariatsfunktion. Der bør kunne etableres et 
kontor og meget gerne også mødelokale- og spillefaciliteter.
På sigt er det planen at skabe en landsdækkende holdturnering på alle niveauer. Dette gør så de lokale 
hovedkredsholdturneringer overflødige. Alt planlægges fra centralt hold med den fordel til følge, at der selvfølgelig kan 
laves rækker på tværs af de gamle hovedkredsgrænser.
I første omgang er det planen at lade divisionsturneringsledelsen overtage de lokale mesterrækker og konvertere dem 
til 3. divisioner. Hvis vi kommer dertil, skal vi nok til at se på, om ikke Storebæltsordningen skal genindføres, så vi får 
et mere rimeligt forhold mellem medlemstal og divisionshold øst og vest for Storebælt.
Denne nyordning kan meget vel blive gennemført for sæsonen 2013/14 for mesterrækkernes vedkommende. Så den 
kommende sæson kan meget vel tænkes at blive den sidste, hvor vi selv administrerer mesterrækken.

Hjemmesiden har udviklet sig til et uundværligt arbejds- og orienteringsredskab for alle i hovedkreds. Alt om 
nyheder, turneringer, ungdomsarbejde, hold, styrkelister, stillinger, EMT-konkurrence, regler, rating og meget med 
mere kan man finde på www.2-hk.dk
Jeg ved godt, at det nok bliver lidt trivielt, når jeg for mindst 12. gang fastslår, at vores hjemmeside er en af landets 
bedste og mest velbesøgte skaksider i Danmark, og det skal vi være både stolte over og glade for. 
Det hele styres med sikker hånd af Jens Lundberg – og mange tak for det!!

Hæderstegn: Morten F. Jensen, Præstø
2. Hovedkreds tildeler Morten F. Jensen, Præstø Skakklub til Dansk Skak Unions hæderstegn.
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Det er altid en god oplevelse at komme til Præstø Skakklub. Det er ikke mindst Mortens fortjeneste. I en årrække har 
han været klubbens utrættelige formand. I denne periode har klubben etableret sig som en både stabil og 
fremgangsrig klub med en trofast og engageret medlemsskare. 
Morten har med sine mange gode og inspirerende idéer gjort sit til, at Præstø Skakklub har sat sit tydelige præg på 
det skaklige landkort i 2. Hovedkreds. Det ses tydeligt i klubbens aktive satsning på ungdomssiden og nye og 
anderledes initiativer med hensyn til afvikling af EMT`er.
Morten har endvidere været medlem af hovedkredsbestyrelsen, hvor han har været kasserer og sekretær.

Initiativpræmien 
Initiativpræmien for 2012 tildeles Tølløse Skakklub. Klubben hører absolut ikke til de største i 2. Hovedkreds. Efter en 
lang periode, hvor der ikke skete så forfærdelig meget, er der i de sidste år vokset nogle aktiviteter frem, som 2. 
Hovedkreds ønsker at belønne med Dansk Skak Unions initiativpræmie.
Trods sin størrelse har klubben en trofast medlemsskare og et godt socialt liv med mange forskellige aktiviteter. Der 
er klubaftener, hvor der gennemgås partier, der spilles hurtigskakturnering og selvfølgelig er der den traditionelle 
klubturnering, hvor alle klubbens medlemmer deltager.
Tølløse har som noget nyt sat en vellykket EMT i gang, der i forhold til klubbens størrelse og erfaring med opgaven må 
siges at have været en succes. Et flot program med mange annoncer fra byens erhvervsliv har yderligere givet denne 
nye turnering et godt løft. Glædeligt er det, at klubben fortsætter med turneringen. 
Skal udviklingen i Dansk Skak Union vendes, skal der på alle planer udvises nytænkning, initiativ og engagement. Det 
har Tølløse Skakklub gjort.

Præmie til klub med størst medlemsfremgang: Præstø med 4 nye medlemmer.

Bestyrelsen: Jeg vil gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. 
Det er en fornøjelse at arbejde sammen med folk, der på engageret og energisk vis passer deres arbejde, og som kan 
samarbejde. Det gør, at det daglige arbejde forløber smertefrit.

Og til sidst også tak til klubberne, deres medlemmer og de mange lokale ildsjæle, der trods svære tider holder hjulene 
i gang.
 
Niels Steen Larsen
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Bilag 3: Status holdturneringen 2011-2012. Delegeretmødet 31.marts 2012 
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I sæsonens holdturnering deltog 24 otte mands hold i M, A1 og A2. Samt 22 fire mands 
hold i B1,B2 og B3. Samme antal hold som i forrige sæson. 
 
Det var andet år med Per og Verners holdturneringssystem og det virker bare. Desværre 
er det lidt tungt at arbejde med, når der skal tilmeldes nye spillere i sæsonen. Der skal 
først en fil til fra kartoteksfører Leif Jensen, dernæst skal den opdateres i systemet. Til 
sidst skal nye spillere etableres i systemet af Per og Verner. Det er derfor, at der nogen 
gange har været nogen ventetid med at få godkendt de endelige kampresultater. 
 
Efter tilmeldingsfristen medio september kunne jeg begynde at sammensætte tabellerne. 
Som altid en vanskelig opgave. Der skal tages hensyn til ligelige hjemme- og udekampe, 
sidste runde og de geografiske afstande. I B3 rækken var der ønske om at 3 klubbers 
første i A og andet holdet i B rækken, hverken måtte have samtidige hjemme- eller 
udekampe, hvilket viste sig at være en umulig opgave at løse. 
I divisionsturneringen fik Holbæk en mulighed for at blive i rækken, da Skovbo trak sig. 
Det fik indvirkning på sammensætningen af hold i vor holdturnering. Haslevs nedrykning 
som nr. 6 blev suspenderet og de fik pladsen i M rækken. I A1 forblev Møn i rækken, selv 
om de rent faktisk tabte nedrykningskampen mod Dragsholm. A2 rækken var der ingen 
særlige problemer. Alle hold var fra Nordvestsjælland og dermed blev de geografiske 
afstande mindre end de plejer. Tilbage var tilrettelæggelsen af B rækkerne. B1 rækken 
(syd) blev på 6 hold. Desværre måtte Vordingborg trække deres 2. hold i januar, da der 
pludselig var frafald blandt de unge og de havde ingen reserve muligheder. B2 (øst) var 
fuldt besat af 8 hold. B3 (vest) var der 7 hold med, men Kalundborg 2 kunne desværre 
ikke stille hold til sidste runde, selv om mange gode kræfter var sat ind på at det kunne 
lykkes.  
Vinteren udeblev heldigvis og der var ingen udsatte kampe på grund af vejret. Ni ½ 
strafpoint blev uddelt for manglende spillere gennem hele sæsonen.  
I divisionsturneringen er der oplyst spilledage til næste sæson. Søndage: 28/10, 
18/11 og 2/12-2012 samt 13/1, 27/1, (17/2) og 3/3-2013. Da hovedkredsen ikke 
arrangerer holdturnering hverken i uge 7 eller uge 8 vil 17/2 udgå og vi har sidste 
runde 17/3-2013. Ugerne vil således være: 44-46-49-3-5-10-12. 
Tak til turneringsleder Ivan P. Madsen for den tålmodige indsat med at kontakte 
klubber alt fra strafpoints, reglementsfortolkninger, holdafbud og til godkendelser af 
resultater. 
M-rækken: 

Nr Hold 
30.10 

1 

13.11 

2 

4.12 

3 

15.1 

4 

29.1 

5 

4.3 

6 

18.3 

7 
- BP MP Plac 

1 Sorø 1  8 4    2  2 3 1    4½ 4 5 4    2½ 6 7 5½  -0,5 23 6 6 

2 Haslev 1  7 6   1 6    5  8  2  3  6  4 5 4   6 2½  0 31½ 9 3 

3 Maribo 1  6 3½  7 6    7  1 2 6    5½ 8  2½ 4 5 5   0 35½ 10 2 

4 Næstved 2   4  5 6 1    4  7 1 3½  2 2   3 5½   4  8 0 24 5 5 

5 Jyderup  4 4   8 3½   1½ 6 7 3    4  1  4  2  3  3 0 23 3 7 

6 Præstø 1   4½ 3  7  4 5 6½  8 4½   6½ 7 1 5½   5½ 2 0 40 14 1 

7 Vordingborg 1   2  2  2  3 4 4    5  5 6 1½  8 5    2½ 1 0 22 5 8 

8 Slagelse 1   4  1  4½ 5 2 3    3½ 6 3 2½   3  7 4 4   0 24½ 4 4 

A1-rækken: 

Nr Hold 1 2 3 4 5 6 7 - BP MP Plac 

1 Køge 2  6 6½   3  4 3 6    5½ 2 5 3½   6  8 7 2   0 32½ 8 3 

2 Nykøbing F.  5 1    4  3  6  8 1 2½   1½ 4 7 3   6 2½  0 20½ 3 7 

3 Nordfalster  4 1   2 4    2  1 7 3    3  8  6  6 5 3   0 22 3 6 

4 Skovbo 1   7  3 1 5    4  7 6 5½  2 6½   2  5  4  8 0 34 10 2 

5 Faxe 1   7  2 7 6½   6  6 8 6    4½ 1 4 6    5  3 0 41 14 1 

6 Møn   1½ 1 8 1   5 2    2½ 4  2½ 7 3 2    5½ 2 -1 16 2 8 

7 Præstø 2  8 4    1½ 5 4 4    5  3 6 5½   5  2  6  1 0 31 10 4 

8 Sydøstlolland 1   4  7  7  6 2 2    2  5 3 5   1 2   4 4   0 26 6 5 

 

admin
Gul seddel
ups - ugen efter søndag den 18.november ER uge 47 ....



Bilag 3: Status holdturneringen 2011-2012. Delegeretmødet 31.marts 2012 

Side 2 af 2 

A2-rækken: 

Nr Hold 1 2 3 4 5 6 7 - BP MP Plac 

1 Dianalund 2   4  4  2  2 3 4   8 2½  5 2    6½ 6 7 3½  0 24½ 4 5 

2 Holbæk 2  3 7½  1 6    5  8  5½ 7 4 6½  5 5    7  6 0 42½ 14 1 

3 Korsør 1   ½  2 7 1    4  1 6 4½   3½ 8  3½ 4 5 3½  0 20½ 3 7 

4 Slagelse 2  1 4   6 2    3  7  4  5  1½ 2 3 4½   3  8 -0,5 21½ 4 6 

5 Nykøbing Sj. 1  7 4   8 4    6½ 6 4 4    6  1  3  2  4½ 3 0 32 9 3 

6 Dragsholm  8 3½   6  4 5 1½   3½ 3  ½  7 1 1½  2 1   0 17½ 2 8 

7 Holbæk 3   4  5  7  3 4 5   2 2½  6 7½  8 3½   4½ 1 0 34 9 2 

8 Kalundborg 1   4½ 6  4  5 2 3    5½ 1 3 4½   4½ 7 4 5   0 31 11 4 

B1-rækken: 

Nr Hold 1 2 3 4 5 - BP MP Plac 

1 Maribo 2   3  6 2 4   3 4    4  4 5   0 15 8 1 

2 Præstø 3  5 1    0  1  1½ 6  3  3 4 4   0 8½ 4 2 

3 Faxe 3   4  4 5 3    0  1 2 1    3½ 6 0 8½ 4 3 

4 Sydøstlolland 2  3 0   6 0    3  5 1 0    0  2 0 0 0 5 

5 Vordingborg 2   3  2  1  3 4 1   6     1 -0,5 0 0 6 

6 Maribo 3  1 1    4  4 2 2½    5 3 ½   0 8 4 4 

B2-rækken: 

Nr Hold 1 2 3 4 5 6 7 - BP MP Plac 

1 Haslev 2  8 3½  3 1½   4  2 4 2½  5 1½   3½ 6 7 3   0 19½ 10 2 

2 Køge 3   2  7  2  8 1 0    2  3 4 2½  5 1   6 3½  0 13 7 5 

3 Næstved 3  6 3    2½ 1  3  7 2 2    3  8 4 1½  5 1½  0 16½ 9 3 

4 Faxe 2   ½  5 7 2   6 3½   1½ 1  1½ 2  2½ 3 8 2   0 13½ 6 4 

5 Greve  4 3½   4  6 8 4   7 3    2½ 1  3  2  2½ 3 0 22½ 14 1 

6 Skovbo 2   1  3 5 0    ½  4 8 1    1  7 1 ½    ½  2 -0,5 4 0 8 

7 Tølløse  2 2    2  4 3 1    1  5 6 3    1  8  1  1 0 11 4 7 

8 Haslev 3   ½  1 2 2    0  5  3  6 3 1   7 3    2  4 0 11½ 6 6 

B3-rækken: 

Nr Hold 1 2 3 4 5 6 7 - BP MP Plac 

1 Holbæk 4   2½ 8  1½ 2    4 1½  5 2    2  6 7 1   -0,5 8 3 4 

2 Sorø 3   0  7 1 2½   2½ 8    4 2     5 6 0   -0,5 6½ 5 5 

4 Nykøbing Sj. 2   2  5 6 2   7 ½    2½ 1  2  2     2½ 8 0 9½ 6 3 

5 Kalundborg 2  4 2   8 2    ½  6 7 1    2  1 2      -0,5 0 0 7 

6 Skælskør      2  4 5 3½  8 3    2  7 1 2    4  2 0 13 7 2 

7 Sorø 2  2 4       3½ 4  3  5 6 2   8 3½   3  1 0 16 9 1 

8 Korsør 2  1 1½   2  5 2 1½   1  6     ½  7 4 1½  0 6 0 6 

 
Resultatmæssigt: 
Tillykke til alle vinderne. Præstø vandt suverænt M-rækken og ønskes rigtig god 
vind i divisionen. I den anden ende skulle 2 hold ud. Vordingborg og Jyderup havde sat 
sig på de nederste pladser.  
A1 blev vundet af Faxe, A2 af Holbæk 2, som er nye M-hold.  Dragsholm og Møn rykker 
ned. 
B1 blev vundet af Maribo 2. B2 af Greve og B3 af Sorø 2 Ifølge reglementet er oprykker 
det B-hold med størst procentscore, så tillykke til Maribo 2, der fik 94% score og dermed 
pladsen i A-rækken. Greve og Sorø 2 spiller omkamp om den sidste plads. Lodtrækning 
om hjemmebane finder sted på delegeretmødet den 31.marts i Tølløse. Det blev Greve, 

der fik hjemmebanen. Det forventes, at omkampen har fundet sted senest 1.maj 2012. 

2.præmier i holdturneringen for M, A1 og A2 vil blive konteret klubberne. 
Max score: Seks spillere vandt alle sine kampe for holdet. B1: Finn Kristiansen, Abidin 
Mustafi og Gert Hansen, alle fra Maribo 2. B2: Kurt Søegaard Nielsen fra Greve. B3: 
Michael Neuks og Bjarke Hautop Kristensen fra Sorø 2. Tillykke med det. 
Tak for i år. 
Jens Lundberg, holdturneringsadministrator 



Bilag 4: Forslag til delegeretmøde 31-3-2012:

Forslag vedrørende holdturneringen:

§5 F ændres til den i holdturneringsreglementet anførte ordlyd.

 ”A-og B-rækken startes kl. 19.30 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. Hver spiller har 2 timer 
til hele partiet, urene stilles på kl. 4.00.

Motivation:

Sidste år vedtog delegeretmødet en betænkningstid med tidskontrol.  (90 min til 32 træk + 30 min + 
opsparet tid til resten) Desværre kan denne model ikke ELO-rates, derfor valgte TL og HK-bestyrelse at 
fortsætte med uændret betænkningstid. Denne situation er naturligvis ikke holdbar hvorfor bestyrelsen 
fremsætter forslag om at spille med de kendte betænkningstider.

Hvis der skal ELO-rates skal der mindst være 2 timer til hver spiller. (ved tidstillæg regnes med 60 træk) En 
eventuel tidskontrol SKAL ubetinget være ved 40 træk. Disse bestemmelser gør det vanskeligt at 
imødekomme ønsket om en indlagt tidskontrol. Desuden vil denne tidskontrol gøre det endnu vanskeligere 
at være spillende kampleder, hvad der er mere reglen end undtagelsen i den igangværende holdturnering.

§11 C formuleres på følgende måde.

 Vinderne af B-rækkerne rykker direkte op i A-rækken. Der rykkes ned fra A-rækkerne i det nødvendige 
omfang. 

Når et hold rykker op fra B-rækken, anses også klubbens næstbedst placerede 4-mandshold for oprykket,
således at disse tilsammen danner et 8-mandshold i A-rækken.

Hvis en B-række-vinder ikke kan stille hold i A-rækken, suspenderes den/de tilsvarende nedrykninger fra A-
rækken.  
Placeringer i de 2 A-rækker anses for direkte sammenlignelige. Om nødvendigt spilles omkamp mellem 2 
lige placerede nedrykkere.

Motivation:

Det er utilfredsstillende at en gruppevinder ikke rykker op.  Vi kan naturligvis komme i en situation hvor vi  
må begrænse oprykningen, men det virker ikke til at være et problem i den nærmeste fremtid.  

Kilde: NSL  20-3-2012



Link til video og billeder fra delegeretmødet:

Dansk Skak Union
2. Hovedkreds

Delegeretmøde
Dato: Lørdag d. 31. marts 2012 - kl. 13.30

Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse

•  se video af de første 8 minutter (you tube). Åbn i nyt vindue   

• Link til billedgalleri med 15 billeder fra delegeretmødet   
(foto & video Jens Lundberg)

Oprettet den 11-04-2012 00:42:00

http://iloapp.2-hk.dk/gallery/foto?Album&album=36
http://www.youtube.com/watch?v=xPdzAgTJBeI

