
Dansk Skak Union
2. Hovedkreds

Indkaldelse til delegeretmøde

Dato: Lørdag d. 23. marts 2013 - kl. 13.30 
Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2012
4. Holdturnering 2012/2013
5. Indkomne forslag – disse skal være formanden i hænde senest 5. marts 2013
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg

1. Formand Niels Steen Larsen er på valg
2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten F. Jensen, Jens Lundberg og Leif Jensen er 

på valg. (Morten F. Jensen ønsker ikke genvalg)
3. Bestyrelsessuppleant Henning Jakobsen, Nordfalster er på valg. (Der skal 

vælges i alt 2 bestyrelsessuppleanter. – 1 plads er ledig)
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er 

på valg
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen, 

Køge er på valg
7. Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Anders Brinkhard, 

Skælskør. er på valg
8. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at det er klubbens formand, der har stemmeretten. Formanden kan 
give et en klubmedlem fuldmagt til at stemme for klubben på delegeretmødet. 
 
Niels Steen Larsen
Formand – 2. hovedkreds



Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Delegeretmøde 2013

23. marts 2013
Aktivitetscenteret, Tølløse

Deltagere:
Klub                        Antal stemmer __  
Korsør 2
Næstved             5
Nykøbing Sj. 2
Nordfalster 2
Skovbo             3
Maribo 3
Præstø 4
Holbæk             5
Jyderup             2
Køge 4
Sorø 2
Tølløse             1
Vordingborg 2
Faxe                                      3________  
I alt 14 klubber       40 stemmer  

samt bestyrelsen:
Niels Steen Larsen (NSL)
Torben Jensen (TJ)
Leif Jensen (LJ)
Jens Lundberg (JL)
Morten Frank (MF)
Bjarne Haar (BH)
Peter Holst (referent) (PH)

Referat

1. Valg af dirigent
Bjarne Petersen (BP) blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
NSL aflagde formandens beretning.
Se vedhæftede bilag.

Efter formandens beretning oplistede BP de punkter, som formanden havde gennemgået.
BP spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til:

Medlemssituationen og ungdomsaktiviteter:
Svend Erik Wehlast spurgte til det præcise antal skoleskakspillere.
TJ svarede, at antallet af deltagende skoler var stigende. Der er skoleskak på i alt 37 skoler i vores kreds. Der er ca.  
555 børn, som spiller skoleskak.
Finn Stuhr foreslog, at der skulle være en plan for at få skabt kontakt til lederne på de forskellige skoler, som har 
skoleskak.
Villum Sejersen fortalte, at alle Odsherred Kommunes skoler sammen med Nykøbing Skakklub deltager i Skolernes 
skakdag 2014 under ledelse af Thorbjørn Bromann. TJ forklarede at Skolernes skak dag er et Dansk Skole Skak 
initiativ som er startet i Sønderjylland for 3 år siden og som nu kommer til Sjælland i 2014. Skolernes Skak Dag 
afholdes hvert år fredag før vinterferien.
Forsamlingen  drøftede  det  generelle  problem,  at  ikke  nødvendigvis  alle  klubber  er  klædt  på  til  at  modtage  
skoleskakspillere. Finn Stuhr mente, at bestyrelsen burde klæde alle klubber på til denne opgave. NSL var lidt uenig 
med Finn Stuhr og mente, at det var de enkelte klubber selv, som skulle drive arbejdet. NSL mente, at det ikke kunne  
nytte noget, hvis ikke viljen var tilstede i klubberne.
Finn Stuhr mente,  at  HK har ansvar for  at  foretage en analyse af  juniorområdet,  således at  der blev indsamlet  
erfaringer, som kunne deles med hovedkredsens klubber.
Lars Christensen mente, at der var et kæmpe potentiale i skoleskakken. Der skal være kontakt mellem klubber og 
skole.
MF tilbød at besøge klubber og fortælle om de gode erfaringer fra Præstø Skakklub.
Finn Stuhr efterspurgte svar på tilskud til trykning af brochurer.
NSL gjorde opmærksom på, at der eksisterer en pulje til  medlemsfremmende aktiviteter. NSL bifaldt idéen om at 
oprette et idékatalog.
Forsamlingen drøftede endvidere samarbejde mellem klubberne.

Divisionsturneringen:
Forsamlingen debatterede divisionsturneringen.



Øvrigt:
Der blev spurgt til, hvorfor hovedkredsen ikke ville støtte turneringer økonomisk. NSL svarede, at der blev givet støtte 
til medlemsfremmende aktiviteter og her hører afholdelse af turneringer ikke ind.
Der blev opfordret til at indsende materiale og info til hovedkredsen hjemmeside.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab 2012
BH fremlagde regnskabet. Se bilag.
Der blev spurgt til forhøjelsen på beløbet under holdskak. BH forklarede, at det skyldtes, at indkøb af nogle skakure  
var konteret forkert.
Der blev spurgt til, hvad divisionstilskud indeholdt. BH svarede, at det var tilskud til bro-penge, når divisionshold kørte  
over broen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

BH fremlagde budgettet for næste år. Se bilag.

4. Holdturnering 2012/13
JL informerede om holdturneringen og uddelte præmier.
Der  blev  trukket  lod  om hjemmebanefordel  i  oprykningskampen  mellem Møn  og  Nykøbing  Falster  i  B1-rækken.  
Hjemmebanefordelen gik til Nykøbing Falster.
Se vedhæftede bilag.

5. Indkomne forslag
Se vedhæftede bilag.
JL knyttede kommentarer til bestyrelsens forslag til holdturneringsstruktur.
Forsamlingen debatterede det stillede forslag.
Følgende holdninger kom til udtryk.
- Forslaget var et udtryk for, at der var udvist rettidig omhu.
- Bestyrelsen burde give udtryk for, om forslaget også skulle føres ud i livet, desuagtet hvordan divisionsturneringen 
skulle se ud.
- NSL mente ikke, at hovedkredsen struktur var afhængig af divisionsstrukturen.
- Flere mente, at man burde afvente divisionsstrukturen.
- Nogle kan gå ind for 4-mands-hold.
- Op- og nedrykning skal bibeholdes.

NSL foreslog en vedledende afstemning, om der kunne bakkes op om en model med 4-mands-hold i A og B-rækkerne 
med op- og nedrykning.
14 stemmer imod.
21 stemmer for.

Der blev talt om at nedsætte et udvalg, som skulle fungere som en tænketank.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har foreslået at hæve kontingentet med 16 kroner.
Se vedhæftede bilag.
Jan Ambirk ønsker at vide, hvad kontingent-forhøjelsen skal gå til.
NSL forklarede.
Afstemning:
33 for.
7 imod.
Forslaget er vedtaget.

7. Valg
1. Formand Niels Steen Larsen er på valg.
NSL blev genvalgt.

2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten F. Jensen, Jens Lundberg og Leif Jensen er
på valg. (Morten F. Jensen ønsker ikke genvalg)
JL og LJ blev genvalgt.
Henning Jacobsen blev nyvalgt.

3. Bestyrelsessuppleant Henning Jakobsen, Nordfalster er på valg. (Der skal
vælges i alt 2 bestyrelsessuppleanter. – 1 plads er ledig)
Kurt Herbst (1.supp.) og Jan Ambirk (2.supp.) blev valgt.

4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er
på valg
Begge blev genvalgt.

5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg



Henrik Knudsen blev genvalgt.

6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen,
Køge er på valg
Begge blev genvalgt.

7. Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Anders Brinkhard,
Skælskør er på valg.
Begge blev genvalgt.

8. Eventuelt
Finn Stuhr foreslog, at delegeretmøde skulle afholdes på et andet tidspunkt end i forbindelse med Påsken.
MF tilbød at lave fælles-træning med juniorer.
Der blev reklameret for diverse turneringer.
Tilbud fra Skovbo og Faxe om udlån af lokaler.
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Dansk Skak Union 
2. Hovedkreds 
 
Delegeretmøde – 23. marts 2013 
Formandens beretning 
 
Velkommen til delegeretmøde i 2. hovedkreds. 
 
Denne beretning vil omhandle en status over aktiviteter i hovedkredsen og vil også 
komne ind på tendenser i dansk skak generelt. Som de fleste nok har bemærket er der 
barslet med mange spændende og nye initiativer både lokalt og på landsplan. Uanset 
om vi kan lide dem eller ej, bliver det meget snart noget, vi skal tage stilling til. 
Vi plejer at have en god og konstruktiv debat på disse delegeretmøder. Det håber jeg 
også vi får i år. 
 
Generelt har unionen igen i år haft svært ved at fastholde medlemmerne. Dog var der 
først på året en mindre medlemsfremgang at spore. Lad os håbe, at tendensen kan 
fortsætte! I vores hovedkreds har der desværre været tale om en mindre nedgang. Pr. 
dags dato er vi 307 seniorer mod 314 sidste år. Pensionister er der 186 mod sidste års 
185. Børnemedlemmer har vi 45 af mod 56 sidste år, mens antallet af juniorer er 13 
mod 23. Vi har i alt mistet 27 medlemmer. Det er ikke godt. 
Vi må konstatere, at det er svært at vende udviklingen. Det har jeg efterhånden sagt 
mange gange. Det er lidt ærgerligt. Navnlig fordi der søsættes mange gode og 
spændende turneringer rundt omkring i hovedkredsen. Antallet af turneringer er 
faktisk det højeste i mange år.  
Fra DSU er der lagt op til at få etableret såkaldte begynder-turneringer med henblik 
på at få flere medlemmer ind i klubberne. Jeg har skrevet ud til klubberne om at sætte 
sådanne aktiviteter i gang. Responsen har været lig nul. Det kan der være mange gode 
grunde til. Det kræver selvfølgelig en arbejdsindsats og ofte er klubarbejdet hængt op 
på meget få personer. Det er forståeligt, hvis det kan virke uoverskueligt. 
Men på sigt kan vi altså ikke overleve, hvis medlemsflugten fortsætter. Hvis vores 
klubber fortsat skal bestå, kommer vi til at sætte initiativer i gang, der kan øge 
medlemstallet på navnlig ungdoms- og seniorsiden. Ligeledes bør der være flere 
personer, der påtager sig ledelsesopgaver i klubberne. 
En af de måder man kan komme ud af dødvandet på kunne være ved at indlede et 
samarbejde med naboklubber om fælles aktiviteter. Det har forskellige af vores 
klubber forsøgt på forskellig vis. Det skaber mere liv, flere turneringsdeltagere og 
udvikler nogle gode traditioner. Samtidig er der flere hænder til at løfte. 
Uden at forklejne andre gode initiativer på dette område, vil jeg i den forbindelse 
godt fremhæve Køge Kyst Skakalliancen. Her er tale om et nyt samarbejde, der blev 
etableret d. 5. juni 2012 mellem Køge Skakklub, Skovbo Skakklub, Solrød Skakklub 
og Bornholms Skakklub. Samarbejdet er grænseoverskridende, da det også involverer 
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to klubber fra 8. hovedkreds. Men tilsammen er der mange gode kræfter i de fire 
klubber, der kan tilrettelægge og gennemføre større arrangementer.  
Hans Andersen og Skovbo Skakklub har i flere år gennemført en velbesøgt 
stormesterturnering. Det skete også i 2012, men denne gang kunne alliancens andre 
klubber hjælpe til, hvilket var en stor støtte.  
Næste arrangement i KKSA-regi bliver Køge Skakklubs åbne stormesterturnering i 
dagene omkring St. Bededag. Her bliver alle sejl sat til. Yderligere er planlagt 
Nordiske mesterskaber i efteråret i Køge og på Bornholm samt en international 
kvindeturnering. Tilsammen har de fire klubber udstyr til live dækning af 8 partier. 
Der er mange villige personer, som på forskellig vis kan hjælpe til ved afvikling af 
turneringer og markering af arrangementer. Her er vel i virkeligheden tale om 
stordriftsfordele. Det bliver spændende at se, hvad dette samarbejde kan medføre for 
dansk skak i årene fremover.  
 
En anden stor sag for tiden handler om det forslag, som hovedbestyrelsen har barslet 
med vedr. en ny måde at afvikle divisionsturneringen på. I hovedtræk går det ud på at 
save forbindelse til de lokale rækker i hovedkredsene over. Der bliver fri tilmelding 
til en stribe kvalifikationsrækker, hvor man spiller om oprykning til 2. division. Man 
forestiller sig, at de fleste mesterrækkehold vil spille i disse nye rækker, og at 
egentlige mesterrækker i hovedkredsregi forsvinder. Der vil fortsat være lokale 
holdturneringer med A-, B- og C-rækker, som kan arrangeres af hovedkredsene. Man 
kunne f. eks. forestille sig, at man fremover spillede om regionale holdmesterskaber, 
som måske også ville inddrage andre hovedkredse.  
En anden fordel ved dette system kunne være, at man både kunne deltage i den lokale 
holdturnering og i turneringen arrangeret i divisionsregi. 
Der er både fordele og ulemper ved dette forslag. Jeg vil bede klubberne tænke sig 
godt om. Der er ingen tvivl, om at dette forslag kommer til at fylde meget i 
forbindelse med påskens delegeretmøde i Helsingør. 
 
For tiden er man fra DSU`s side i gang med at afprøve et nyt kartotekssystem, som 
skal lette den daglige medlemsadministration, og som bl.a. betyder at den lokale 
kasserer kan gå ind og ind- og udmelde for deres klub. 
 
Bestyrelsesreferater: Vi har ændret proceduren vedr. udsendelse af referater fra 
bestyrelsesmøder. Fremover offentliggøres de umiddelbart efter at 
bestyrelsesmedlemmerne har godkendt dem pr. mail og ikke som hidtil efter næste 
bestyrelsesmøder. 
 
Aktivitetspuljen skifter fremover navn til ”pulje til medlemsfremmende aktiviteter. I 
2012 har der været brugt 3000 kr. fra puljen. 
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Ungdomsarbejdet: I år er der afviklet JGP-stævner på en noget mere ensartet måde 
end sidste. Det er endt med at pointene fra de fire bedste turneringer tæller med i 
forbindelse med kvalifikationen til det afsluttende Sjællandsmesterskab, der omfatter 
alle tre sjællandske hovedkredse.  
Der spilles stadig i 6 grupper. A-gruppen for de ældste er den mindst velbesøgte med 
bare 3 deltagere. B-gruppen har indtil nu haft 5 deltagere, C-gruppen 7 deltagere, D-
gruppen 16 deltagere, E-gruppen 20 deltagere og F-gruppen for de alleryngste 33 
deltagere. Der kan nå at komme flere til, da der i øjeblikket mangler 3 stævner. 
Stadigvæk er deltagerantallet for lavt og langt fra fortidens højder. 
Undervejs i grandprix-serien er vi blevet opmærksomme på nogle ting, der kan 
forbedres. Det tager vi fat på til næste sæson. 
 
Der har i denne sæson ikke været afviklet noget hovedkredsmesterskab for 
ungdomshold. Det har hidtil fundet sted på Tjele Efterskole, men det har ikke været 
muligt at få en aftale i stand om arrangementet. 
Præstø og Jyderup er begyndt at deltage i en ungdoms-turnering for 4-mands hold. 
Den har deltagelse af hold fra alle sjællandske hovedkredse. Jeg vil håbe, at flere hold 
vil begynde at deltage i denne turnering. Det er et spændende tilbud til vores unge 
spillere. 
 
Divisionsturnering:  Næstved deltager i 1. division og gjorde det flot. Det blev til en 
2.-plads - kun sølle to points efter 1.-pladsen!  
I 2. division gr. 2 havde vi fire deltagere: Holbæk klarede en flot 2.-plads. Ringsted 
og Køge sluttede som nr. 5 og 6. Nyoprykkerne fra Præstø klarede ikke skærene. Med 
en 7.-plads blev det en returbillet til mesterrækken. Nyt divisionshold fra 2. HK 
bliver Sorø, der vandt vores mesterrække! 
 
Pokalturneringen: 6 hold havde tilmeldt sig. I sandhed ikke mange. Men et lille 
stævne fandt sted i Næstved under Bjarne Haars kyndige ledelse.  
 
EMT-konkurrencen : I sæsonen, der sluttede i 2012, havde vi 19 turneringer med i 
konkurrencen. I alt deltog 219 personer. Det er ikke så godt som det foregående år, 
hvor vi talte 26 turneringer og 260 deltagere. Der har sikkert været flere, men 
desværre har der været turneringer, som af forskellige grunde ikke kunne tælles med. 
I år ser det dog ud til, at vi får væsentligt flere turneringer med – måske over 30. 
Og hvem vandt så i sidste sæson? Ja, endnu en gang blev det Henning Jakobsen fra 
Nordfalster 11 turneringer og 91½ points. Nr. 2 blev Jørgen Olsen med 72½ points og 
3.-pladsen gik til Henning Rasmussen fra Nyk. S.. Bedste ungdomsspiller blev 
Anders Brygger fra Præstø. 
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Fusionsplaner: De sidste år har dette tema haft en fast plads i beretningen. Status i 
en meget kort udgave er, at der ikke er sket noget på denne front endnu. 3., 4. og 5. 
HK var kommet langt. Men 3. hovedkreds vil godt se tiden lidt an. Så det er indtil 
videre strandet.  
I det forløbende år har der været samtaler i gang mellem1. og 8. hovedkreds. På et 
tidspunkt i efteråret så det ud til at blive en realitet. Men nu har de to hovedkredse 
meddelt, at de alligevel ikke kan blive enige, men at man gerne vil indgå i et 
samarbejde om fælles initiativer med 2. hovedkreds, 
Meget tyder altså på, at evt. fusioner mellem hovedkredsene skal foregå via 
beslutninger truffet af hovedbestyrelse eller delegeretmøde. 
 
Hjemmesiden: Styres med sikker hånd af Jens Lundberg. Jens yder en fantastisk 
indsats for hovedkredsen med sin altid aktuelle og meget velbesøgte hjemmeside. Jeg 
har sagt det før: Vi er utrolig heldige med at have Jens på holdet. Jeg ved, at andre 
hovedkredse misunder os for hjemmesiden.  
Jeg siger også dette i dag, fordi I skal være klar over, at Jens har annonceret sin 
tilbagetrækning fra jobbet som webmaster, og at vi har slået hans stilling op til 
besættelse med en ny person fra senest udgangen af 2013. 
Det bliver en tung arv at løfte 
 
Hæderstegn: 2. Hovedkreds tildeler Henning Jakobsen, Nordfalster Skakklub Dansk 
Skak Unions hæderstegn. 
Henning er formand for Nordfalster Skakklub. Klubben er på trods af svære 
betingelser for skakken i god gænge. Det skyldes ikke mindst ildsjælen Henning, som 
gør et stort arbejde for skakken på Lolland-Falster.  
Henning er en meget aktiv skakspiller. Han har gennem mange år været en flittig 
deltager i hovedkredsens EMT-konkurrence, som han har vundet adskillige gange. 
 
Initiativpræmie:  2. Hovedkreds indstiller Holbæk Skakklub til årets initiativpræmie. 
Klubben har med en aktiv lokal indsats fået en medlemsfremgang. Ligeså vigtigt er 
det, at Holbæk er i stand til at fastholde medlemmerne. Dette skyldes blandt andet de 
mange velbesøgte turneringer og en rigtig god klub ånd, som blandt andet udmønter 
sig i udsendelsen af et meget fint klubblad.  
Det er altid en fornøjelse at besøge Holbæk Skakklub! 
 
Klub med størst medlemsfremgang: Greve Skakklub, som har fået en tilgang på 7 
nye medlemmer. 
 
Bjarne Petersen, Præstø trådte i efteråret ind som ekstern holdturneringsleder, da 
Morten Jensen var nødt til at tage en lille pause. Du har løst din opgave flot. Tak for 
hjælpen! 
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Bestyrelsen: skal der også lyde en varm tak til. Som jeg har sagt så mange gange før, 
er det en fornøjelse at samarbejde med jer. I er kompetente og udfører jeres opgaver 
på forbilledlig vis.   
Der skal også lyde en stor tak til alle de lokale ildsjæle, der på forskellig vis holder 
fanen højt, så vi kan holde liv i skakken i 2. hovedkreds!  
 



2. Hovedskreds

Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12  2012

REGNSKAB REGNSKAB Budget

INDTÆGTER: 2012 2011 2012

Kontingent fra klubberne 264.063,50 271.810,50 273.000,00

Kontingent fra enkeltmedlemmer 1.200,00 2.400,00

Holdturneringen 10.500,00 11.250,00 11.500,00

Pokalturneringen 0,00 0,00

Juniorudligning 0,00 1.600,00 1.600,00

Renteindtægter 140,42 4.235,61 1.500,00

Andre indtægter 2,00 975,00

Indtægter ialt 275.905,92 292.271,11 287.600,00

UDGIFTER

Kontingent til DSU 233.097,50 240.400,00 241.000,00

Aktivitetspulje 3.000,00 0,00 5.000,00

Delegeretmøde/bestyrelse 13.815,60 16.059,00 15.000,00

Junioraktiviteter 14.949,00 15.949,89 20.000,00

Holdturneringen 12.357,00 9.753,00 10.000,00

EMT konkurrencen 3.700,00 3.700,00 3.700,00

Pokalturnering 1.888,00 1.380,00 1.500,00

Divisionstilskud 4.871,00 4.782,00 5.000,00

Diverse 2.094,00 3.702,50 2.000,00

Udgifter ialt 289.772,10 295.726,39 303.200,00

 

Driftsresultat -13.866,18 -3.455,28 -15.600,00

Status pr. d.d.

REGNSKAB REGNSKAB

AKTIVER 2012 2011

Bankkonto 1 12.421,52 22.928,12

Depotbankkonto 110.585,21 113.444,79

Obligationer 0,00 0,00

AKTIVER ialt 123.006,73 136.372,91

PASSIVER

Primo 136.372,91 139.828,19

Gæld 500,00 0,00

Årets resultat -13.866,18 -3.455,28

PASSIVER ialt 123.006,73 136.372,91

  

Revisorer: Kasserer:

Bruno Sørensen: Bjarne Haar:

Søren Dyberg Larsen:



Budget 2013

Indtægter:

Kontingent fra klubberne 268.000

Kontingent, enkelt medlemmer 1.200

Holdturneringen 10.500

Juniorudligning

Renteindtægter 2.000

281.700

Udgifter:

Kontingent til DSU 230.000

Medlemsfremmende aktiviteter 3.000

Delegeretmøde/bestyrelse 15.000

Ungdomsaktiviteter 23.000

Holdturneringen 12.000

EMT turnering 3.700

Pokalturnering 1.500

Divisionsturnering 5.000

Diverse 2.000

I alt udgifter 295.200

Driftsresultat -13.500

Balance 281.700



Punkt 4: Status holdturneringen 2012-2013. Delegeretmødet 23.marts 2013 
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I sæsonens holdturnering deltog 24 otte mands hold i M, A1 og A2. Samt 18 fire mands 
hold i B1,B2 og B3. Fire B hold mindre end i forrige sæson. 
 
Det var tredje 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. Klubber 
skal tilmelde nye spillere til Leif Jensen. Herefter tilmelder klubformanden spilleren til 
holdteamet, hvor klubben efter sit skøn anmoder om placering i holdstyrkelisten. 
Proceduren er herefter. 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. Per og Verner har focus på området og arbejder konstruktivt 
på forbedringer, men afventer pt. det nye medlemskartotekssystem. 
 
Efter tilmeldingsfristen medio september 2012 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.  
Fjorten dage efter tilmelding blev holdtabellerne opdateret til hjemmesiden den 
29.september. M-rækkens tabel gav ingen problemer. A1 heller ikke og i A2 modtog 
Dragsholm den ledige plads, hvor Jyderup ikke kunne stille op. I B1 rækken var der 
tilmelding fra Nakskov. Jeg vidste godt, at det ikke var muligt for Nakskov at køre til 
Sjælland. Derfor var det så heldigt, at der var 4 klubber, der stillede op i B rækken på 
Lolland-Falster-Møn. For at minimere de geografiske afstande fandt jeg på at lægge 2 
fællesstævner i Nyk. F. Nu behøvede Nakskov heller ikke at køre til Stege. Det gik da 
også udmærket, indtil sidste runde, hvor både Sydøstlolland og Nakskov måtte trække 
sig. For rækkerne:  B2 (Østsjælland) og B3 (Vestsjælland) var der geografisk ligevægt 
med 7 hold i hver.  
 
Vi måtte som bekendt skifte holdturneringsleder efter anden runde. Jeg takker Bjarne 
Petersen for et godt samarbejde og den effektive håndtering af resultat godkendelser 
samt opdatering af tavlerne samt fair tu-leder afgørelser.  
 
Vinteren udeblev desværre ikke, men kom ubarmhjertig til sidste runde, hvor 3 kampe 
måtte aflyses og udsættes. Rating og Elo beregningen blev afsluttet og indberettet efter 
en vedtagelse på hovedkredsbestyrelses mødet den 23.marts. Alle omkampe og udsatte 
kampe efter denne spilledag rates derfor ikke. Tre strafpoint blev uddelt for manglende 
spillere og andre uregelmæssigheder gennem hele sæsonen.  
 
I divisionsturneringen er der oplyst spilledage til næste sæson. Søndage: 27/10, 
10/11 og 8/12-2013 samt 12/1, 26/1, (16/2) og 2/3-2014. Da hovedkredsen ikke 
arrangerer holdturnering hverken i uge 7 eller uge 8 vil 16/2 udgå og vi har sidste 
runde 16/3-2014. Ugerne vil således være: 44-46-50-3-5-10-12. 
 
M-rækken: (placeringsorden) 
Nr Hold Sor Mar HOL DIA NÆS SLA HAS FAX - BP MP 
1 Sorø 1 X 5½  4  5½  5½  6½  5  5  0 37 13 

2 Maribo 1 2½  X 3  4½  3  5½  6  7  0 31½ 8 

3 Holbæk 2 4  5  X 3  4½  4½  5  3½  0 29½ 9 

4 Dianalund 1 2½  3½  5  X 3½  4  6  4  0 28½ 6 

5 Næstved 2 2½  5  3½  4½  X 4  3½  3½  -1 25½ 5 

6 Slagelse 1 1½  2½  3½  4  4  X 5  4½  0 25 6 

7 Haslev 1 3  2  3  2  4½  3  X 7  0 24½ 4 

8 Faxe 1 3  1  4½  4  4½  3½  1  X 0 21½ 5 

 
 
 
 
 



Punkt 4: Status holdturneringen 2012-2013. Delegeretmødet 23.marts 2013 

Side 2 af 3 

 
 
A1-rækken: 
Nr Hold VOR KØG Mar Præ NOR FAX HAS SYD - BP MP 
1 Vordingborg X 2½  5½  4  6  6½  4  7  0 35½ 10 

2 Køge 2 5½  X 6  3  6½  3  5  5  -1 33 10 

3 Maribo 2 2½  2  X 5  4½  5½  5½  8  0 33 10 

4 Præstø 2 4  5  3  X 5½  3  5  2½  0 28 7 

5 Nordfalster 2  1½  3½  2½  X 6½  5½  4  0 25½ 5 

6 Faxe 2 1½  5  2½  5  1½  X 3½  4  0 23 5 

7 Haslev 2 4  3  2½  3  2½  4½  X 3½  0 23 3 

8 Sydøstlolland 1 1  3  0  5½  4  4  4½  X 0 22 6 

 
A2-rækken: 
Nr Hold KAL HOL SKO NYK DIA SLA KOR DRA - BP MP 
1 Kalundborg X 6½  4½  6½  4½  6  6½  5½  0 40 14 

2 Holbæk 3 1½  X 5½  7  5  7  5½  7  0 38½ 12 

3 Skovbo 1 3½  2½  X 5½  4½  5  4  5½  0 30½ 9 

4 Nykøbing Sj. 1 1½  1  2½  X 5½  6  4½  6½  0 27½ 8 

5 Dianalund 2 3½  3  3½  2½  X 3½  4  6  0 26 3 

6 Slagelse 2 2  1  3  2  4½  X 5½  3½  0 21½ 4 

7 Korsør 1½  2½  4  3½  4  2½  X 3½  0 21½ 2 

8 Dragsholm 2½  1  2½  1½  2  4½  4½  X -1 17½ 4 

 
B1-rækken: 

Nr Hold  NYK NAK  - BP MP 
2 Møn  X 3½   0 4 2 

2 Nykøbing F.  X 3½   0 4 2 

2 Møn  X 3½   0 4 2 

2 Nykøbing F.  X 3½   0 4 2 

3 Sydøstlolland 2  0  X  0 0 0 

3 Nakskov  0  X  0 0 0 

3 Sydøstlolland 2  0  X  0 0 0 

3 Nakskov  0  X  0 0 0 

 
 
B2-rækken: 
Nr Hold GRE KØG NÆS TØL FAX SKO Præ  - BP MP 
1 Greve X 3  3½  3½   4  4   0 18 10 

2 Køge 3 1  X 1½  3  2½  2½  4   0 14½ 8 

3 Næstved 3 ½  2½  X 2  2½  2½  3½   0 13½ 9 

4 Tølløse ½  1  2  X 4  2    0 9½ 4 

5 Faxe 3  1½  1½  0  X 2½  2   0 7½ 3 

6 Skovbo 2 0  1½  1½  2  1½  X ½   0 7 1 

7 Præstø 3 0  0  ½   2  3½  X  0 6 3 

 
B3-rækken: 
Nr Hold Sor HOL Sor HOL SKÆ NYK JYD  - BP MP 
1 Sorø 2 X 2  2½  3  2½  2  3   0 15 10 

2 Holbæk 4 2  X 2  2  1½  4  3   0 14½ 7 

3 Sorø 3 1½  2  X 0  3½  2  4   0 13 6 

4 Holbæk 5 1  2  4  X ½  2  2½   0 12 6 

5 Skælskør 1½  2½  ½  3½  X  3   0 11 6 

6 Nykøbing Sj. 2 2  0  2  2   X 2   0 8 4 

7 Jyderup 1  1  0  1½  1  2  X  0 6½ 1 

 



Punkt 4: Status holdturneringen 2012-2013. Delegeretmødet 23.marts 2013 

Side 3 af 3 

 
 
Resultatmæssigt: 
Tillykke til alle vinderne. Sorø vandt suverænt M-rækken og ønskes rigtig god 
vind i divisionen. Nr. 2: Maribo. I den anden ende skulle 2 hold ud. Haslev og Faxe havde 
sat sig på de nederste pladser.  
A1 blev vundet af Vordingborg og A2 af Kalundborg, som er nye M-hold.  Nr. 2: A1: Køge 
og Maribo stod lige, men indbyrdes kamp gik til Køge. A2: Holbæk. Dragsholm og 
Sydøstlolland rykker ned. 
B1 uafklaret, idet både Møn og Nyk F. står lige. Præmien deles mellem klubberne. 
Omkamp om førstepladsen og oprykning til A rækken må afventes. Nykøbing F. fik 
hjemmebanen efter lodtrækningen på delegeretmødet. Det forventes, at omkampen  

finder sted senest 1.maj 2013. 

B2 blev vundet suverænt af Greve, uanset de 2 udsatte kampes resultat og sikret sig 
oprykning til A rækken. Greve har flot scoret 18 points ud af 20 mulige.  
B3 blev vundet af Sorø 2, men meget tæt afgørelse i sidste kamp. Også her udsat kamp, 
men får ingen indflydelse på øverste placering. 
Max score: To spillere vandt alle sine kampe for holdet. B1: Valleri Morozov, Møn og 
Gunnar V Hansen, Nyk F. I B2 rækken står: Erol Taskiran, Finn Fejrskov og Kurt Nielsen 
fra Greve med max score for 5 kampe, men må afvente sidste og udsatte kamp. Tillykke 
med det. 
 
Jeg takker for en god sæson. 
 
Jens Lundberg, holdturneringsadministrator 



2.hovedkreds, forslag til delegeretmøde 23.marts 2013 i Tølløse 

Forslag udarbejdet 17-02-2013 på vegne af 2.hovedkreds af Jens Lundberg 

Forslag til ny holdturneringsstruktur i 2.hovedkreds 
 
I forbindelse med DSU nye holdturneringsstruktur med oprettelse af kvalifikationsrække 
(fri tilmelding) og evt. 3.division, bør vi i hovedkredsen allerede tilpasse os i god tid. 
 
I indeværende holdturnering har det været vanskeligt at skabe jævnbyrdige hold i 
geografisk nærhed. Det har for nogle små klubber været umuligt at samle 8-mands 
grupper for deltagelse i A-rækken. 
 
Følgende forslag: 
 
Hovedkredsturneringen består af 4-mands hold i A og B rækkerne.  
 
Tilmeldingen sker på basis af gennemsnitstal for holdspilleres rating. Klubben 
angiver de holdspillere, der har givet tilsagn om at spille. Såvel ordinært 
tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er 
opstillet på styrkelisten. En reserve kan højst have samme ratingtal eller lavere. 
Der gives mulighed for at en stærkere spiller kan spille på et juniorhold som 
chauffør. I A eller B rækken kan en spiller også både spille fast i divisionen eller 
mesterrækken, hvis det ønskes, idet der ikke ønskes begrænsninger for 
klubbens aktive spillere. Der foretages ingen op- og nedrykning mellem 
rækkerne.    
 
� Geografisk vil turneringen blive tilrettelagt med fokus på hovedkredsens tre 

områder: Lolland, Falster og Møn (syd). Øst- og Sydsjælland (øst) samt Midt- og 
Vestsjælland (vest). Planlægningen af turneringen vil  ikke være låst på forhånd 
og er fleksibelt,  hvis de tilmeldte hold ikke umiddelbart kan arrangeres i rækken. 
Her kan der ses på om klubhold i randområderne bedre kan placeres i nabo 
området. 

� Flere hold vil som udgangspunkt også altid give kortere afstande. 
� Det tilstræbes, at grupperne i rækkerne dannes med hver 8 hold og 7 kampe. 
� Styrkemæssig med en mere retfærdig fordeling i forhold til styrke i A og B 

rækkerne end i øjeblikket.  
� Med 4 mands hold gør det transporten nemmere.  
� Bedre muligheder for små klubber at stille hold også med nybegyndere og 

juniorspillere, der forventes at få flere jævnbyrdige kampe. Ved at spille med 4-
mandshold vil det gøre lettere for alle klubber at være med, ligesom denne 
holdstørrelse vil gøre holdskakken til en mere social begivenhed samt give færre 
praktiske problemer. 

� Nemmere at arrangere stævner, hvor alle hold samles for at afvikle en runde 
� Ud over præmie til første pladsen i rækken kan et hold præmieres for bedste 

score over forventningen. Hermed vil der være noget at spille om for alle. 
� Der åbnes for deltagelse fra andre HK, hvis der skulle være interesse 

 
M-rækken fortsætter som 8-mands hold med fri tilmelding for kampe på søndage indtil 
den nye struktur fra DSU er faldet på plads. Ud over præmier spilles der her fortsat om 
oprykning til divisionen. Hvis der tilmeldes flere end 8 hold kan M-rækken evt. lægges 
som monrad turnering. 
  
 
*) Styrkemæssigt for 2012-2013 med 18 hold i B rækkerne og 16 hold i A rækkerne (32 
fire mands hold), ses på næste side med start rating tal. Her ses store forskelle i 
holdstyrken i rækkerne, men også indenfor den lokale geografi, hvor der er indlysende 
fordele ved at fordele holdene i 2 niveauer.  



2.hovedkreds Holdturnering 4 mands rækker udgangspkt. holdturn. 2012-13

Hold Snit Rk Geo Hold Snit Rk Geo

Søls1 [1-4] 1734 a1 syd Kalu [1-4] 1849 a2 vest

Mari2 [1-4] 1713 a1 syd Vord [1-4] 1814 a1 øst

Nord2 [1-4] 1674 a1 syd Køge2 [1-4] 1771 a1 øst

Møn [-] 1664 b1 syd Søls1 [1-4] 1734 a1 syd

Søls1 [5-8] 1554 a1 syd Holb3 [1-4] 1731 a2 vest

NykF [-] 1552 b1 syd Slag2 [1-4] 1729 a2 vest

Mari2 [5-8] 1479 a1 syd Mari2 [1-4] 1713 a1 syd

Nord [5-8] 1337 a1 syd NykS1 [1-4] 1691 a2 vest

Søls2 [-] 1252 b1 syd Skov1 [1-4] 1689 a2 øst

Naks [-] 1197 b1 syd Nord2 [1-4] 1674 a1 syd

10 Drag [1-4] 1668 a2 vest

Hold Snit Rk Geo Faxe2 [1-4] 1664 a1 øst

Kalu [1-4] 1849 a2 vest Præs2 [1-4] 1645 a1 øst

Holb3 [1-4] 1731 a2 vest Holb3 [5-8] 1637 a2 vest

Slag2 [1-4] 1729 a2 vest Kors [1-4] 1632 a2 vest

NykS1 [1-4] 1691 a2 vest Dian2 [1-4] 1627 a2 vest

Drag [1-4] 1668 a2 vest NykS1 [5-8] 1572 a2 vest

Sorø2 [-] 1639 b3 vest Køge2 [5-8] 1567 a1 øst

Holb3 [5-8] 1637 a2 vest Søls1 [5-8] 1554 a1 syd

Kors [1-4] 1632 a2 vest Hasl2 [1-4] 1544 a1 øst

Dian2 [1-4] 1627 a2 vest Kalu [5-8] 1500 a2 vest

NykS1 [5-8] 1572 a2 vest Skov1 [5-8] 1500 a2 øst

Skæl [-] 1530 b3 vest Præs2 [5-8] 1494 a1 øst

Holb4 [-] 1527 b3 vest Dian2 [5-8] 1488 a2 vest

Kalu [5-8] 1500 a2 vest Faxe2 [5-8] 1482 a1 øst

Dian2 [5-8] 1488 a2 vest Mari2 [5-8] 1479 a1 syd

NykS2 [-] 1461 b3 vest Kors [5-8] 1370 a2 vest

Sorø3 [-] 1423 b3 vest Nord [5-8] 1337 a1 syd

Kors [5-8] 1370 a2 vest Hasl2 [5-8] 1312 a1 øst

Slag2 [5-8] 1288 a2 vest Slag2 [5-8] 1288 a2 vest

Holb5 [-] 1241 b3 vest Vord [5-8] 1237 a1 øst

Drag [5-8] 1235 a2 vest Drag [5-8] 1235 a2 vest

Jyd [-] 1107 b3 vest 32 1570

21 Hold Snit Rk Geo

Hold Snit Rk Geo Møn [-] 1664 b1 syd

Vord [1-4] 1814 a1 øst Sorø2 [-] 1639 b3 vest

Køge2 [1-4] 1771 a1 øst Greve [-] 1634 b2 øst

Skov1 [1-4] 1689 a2 øst NykF [-] 1552 b1 syd

Faxe2 [1-4] 1664 a1 øst Skæl [-] 1530 b3 vest

Præs2 [1-4] 1645 a1 øst Holb4 [-] 1527 b3 vest

Greve [-] 1634 b2 øst Næst3 [-] 1485 b2 øst

Køge2 [5-8] 1567 a1 øst NykS2 [-] 1461 b3 vest

Hasl2 [1-4] 1544 a1 øst Tøll [-] 1458 b2 øst

Skov1 [5-8] 1500 a2 øst Sorø3 [-] 1423 b3 vest

Præs2 [5-8] 1494 a1 øst Køge3 [-] 1375 b2 øst

Næst3 [-] 1485 b2 øst Faxe3 [-] 1261 b2 øst

Faxe2 [5-8] 1482 a1 øst Søls2 [-] 1252 b1 syd

Tøll [-] 1458 b2 øst Holb5 [-] 1241 b3 vest

Køge3 [-] 1375 b2 øst Skov2 [-] 1202 b2 øst

Hasl2 [5-8] 1312 a1 øst Naks [-] 1197 b1 syd

Faxe3 [-] 1261 b2 øst Præs3 [-] 1159 b2 øst

Vord [5-8] 1237 a1 øst Jyd [-] 1107 b3 vest

Skov2 [-] 1202 b2 øst 18 1398

Præs3 [-] 1159 b2 øst

19

Holdstruktur geografisk Holdstruktur rækker



Delegeretmøde 23.marts 2013 Tølløse, forslag: 

 
Hovedkredsbestyrelsen stiller forslag om at hæve kontingentet pr. medlem 
med 16 kr. om året. 
 
Begrundelse: Med dette forslag ønsker bestyrelsen at afsætte midler, så det 
bliver muligt at øge indsatsen på ungdomsområdet.  
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Delegeretmødet i 2.hovedkreds den 23.marts 2013 
 

Fotos fremsendt af Henning Hoff Nielsen, Tølløse: 

 

 

fra venstre den siddende bestyrelse: Morten, Peter, Torben, Bjarne, Niels, Leif og Jens 
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