
DANSK SKAK UNION 
2. Hovedkreds 
Møde nr. 60 
 
Søndag d. 18. januar. 2014, kl. 9.30 
Tølløse Skakklubs lokaler, Tølløse 
 
Deltagere: 
Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) 
Bjarne Haar (BH) 
Morten Frank Jensen (MFJ) 
Jens Lundberg (JL) 
Henning Jacobsen (HJ) 
Jan Ambirk (JA) 
Peter Holst (PH) (referent) 
 

Referat 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet godkendt. 
 
2. Siden sidst 
Bordet rundt med løst og fast fra de forskellige klubber. 
 
3. Bestyrelsens arbejdsopgaver 
Pga. Leif Jensens dødsfald indtræder MFJ i bestyrelsen og overtager opgaven som kartoteksfører 
samt næstformand. 
JA indtræder i turneringskomitéen samt EMT-konkurrence-komitéen. 
Da MFJ indtræder i bestyrelsen vil der indtil delegeretmøde således kun være en suppleant. 
 
4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie 
Bestyrelsen valgte et medlem, som skal tildeles hæderstegn.  
Bestyrelsen valgte en klub, som skal tildeles initiativpræmien. 
 
5. Regnskab og budget 
BH fremlagde klubbens regnskab. 
 
6. Holdturneringen 
HJ redegjorde for holdturneringen. Se vedlagte bilag A. 
Bestyrelsen enedes om at foreslå, at reglen om 70 km afstand for at en klub kan begære 
søndagskamp ændres til en times kørsel jf. Google maps fra klubadresse til klubadresse. HJ og JL 
formulerer et forslag til delegeretmøde. 
 
7. EMT-konkurrencen 
JA informerede om EMT-konkurrencen, herunder at der er en problemstilling vedr. offentliggørelse 
af turneringer. Der er klubber, som offentliggør turneringer via DSU’s hjemmeside, men som ikke 
nødvendigvis informerer om turneringen til hovedkredsens webmaster. Bestyrelsen enedes om, at 
ændre ordlyden i reglerne for tilmelding således: ”Indbydelsen skal sendes til webmaster for at 

sikre, at turneringen tæller med i EMT-konkurrencen”. Den nye ordlyd gælder for næste EMT-
konkurrence. 
 
8. HB-møde 



NSL: Intet at bemærke. 
 
9. Status på ungdomsarbejdet 
NSL informerede om ungdomsarbejdet samt om planerne for en landsdækkende JGP. 
NSL foreslår, at vi fortsætter med kravene til instruktørordningen, hvilket resten af bestyrelsen 
kunne bakke op om. 
 
10. Pokalturnering 
BH fortalte, at Pokalturneringen bliver afholdt den 26. april i Sorø. 
 
11. Medlemssituationen 
MFJ informerede om medlemssituationen. 
Køge har størst medlemsfremgang. 
 
12. Status vedr. hjemmesiden 
JA orienterede om status på hjemmesiden. Der er pæne besøgstal og det går overordnet set godt 
med arbejdet. 
 
13. Delegeretmøde 2015 
Delegeretmøde afholdes 28. marts i Tølløse. 
NSL sørger for morgenmad. BH sørger for drikkelse. PH sørger for middagsmad. Henning fra 
Tølløse Skakklub sørger for wienerbrød. 
NSL indkalder til delegeretmøde senest 1. marts. 
NSL medbringer stemmesedler. MFJ har styr på stemmetal. 
 
Bestyrelsen enedes om at komme med følgende vedtægtsændringsforslag: 
§1 
Oprindelig tekst: 
Det er formålet for 2. Hovedkreds inden for rammerne af Dansk Skak Union at virke for skakspillets 

udbredelse og udvikling indenfor hovedkredsens geografiske område og at øge spillestyrken hos 

hovedkredsens medlemmer og skabe fællesskab og kammeratskab blandt medlemmerne. 

Ændres til: 
Det er formålet for 2. Hovedkreds inden for rammerne af Dansk Skak Union at virke for skakspillets 

udbredelse og udvikling samt at øge spillestyrken hos hovedkredsens medlemmer og skabe 

fællesskab og kammeratskab blandt medlemmerne. 

 
Valg: 
Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Leif Jensen. Suppleant MFJ stiller op. 
JL genopstiller ikke. Der skal findes et nyt bestyrelsesmedlem. 
 
14. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 
  
Bilag: 
Bilag A - Holdskak 



Holdturneringens opstart

Det var så året hvor der skulle indføres ny struktur i holdturneringen og dermed en masse ting der skulle 

tages stilling til og en masse tilpasning. 

Vi ved alle at planlægning og opstart af turneringen blev meget frustrerende da holdsiden igen ikke var klar 

fra start. Det er noget uforståeligt for mig og mange andre at et system der har kørt året før, ikke kan være 

klar til start. Det er jo i realiteten kun nogle datoer og holdnavne der skal ændres og man har kendt start 

datoen i over et halvt år.

Det giver rigtig meget arbejde til Jens Lundberg og det er helt utroligt hvad han klarer og står model til.

Det betød også at efterhånden som starten nærmede sig, blev både Jens og jeg bombarderet med en 

masse spørgsmål om strukturen og hvordan vi ville løse det. Mange gange kom spørgsmål og kommentarer 

før vi overhovedet havde fundet løsningen og svaret. Det var også spørgsmål angående mobilregler med 

mere vi skulle tage stilling. Samtidig blev jeg rundt i klubberne mødt med en masse kritik af den vedtagne 

struktur og mange gange efterfulgt af løsningsforslag der viste at kritikerne slet ikke havde styr på 

realiteterne.

Indberetningen på gammeldags maner i de 2 første runder gik helt fantastisk godt. Da systemet kom op at 

kører indtastede Jens og jeg styrkelister og de 2 første runders resultater for at undgå for mange fejl og for 

at undgå for lang ventetid. Når jeg skal være helt ærlig var det Jens der indtastede det meste af det. I 3. 

runde klarede klubberne det selv. Der var dog enkelte klubber der ikke kunne logge ind. I runde 4 gik det 

knap så godt med indberetningen da flere klubber ikke kunne logge ind og Jens var jo rejst langt væk og 

klubberne kan altså ikke finde ud af at sende resultaterne pr. mail til holdteamet, men sender mange gange 

kun til Jens og det er usmart når han har forladt pinden i en længere periode. Det giver så en stribe mail 

spørgsmål om resultater specielt i A-rækken hvor spændingen er stor og vi stadig mangler en indberetning.

Status efter 4. runde.

Mesterrækken er meget tæt og føres af Præst 1 med 20½ point Kalundborg er nummer 6 med 15½ point

A-rækken er endnu tættere og føres af Vordingborg med 18½ point og Skovbo er nr. 8 med 13 point

I B-rækkerne er der naturligt nok større spredning.

B-række 1 Faxe 2 fører med 12½ point efterfulgt af Køge og Møn med 10 point

B-række 2 føres af Jyderup med 15 point og Korsør 1 med 11 point.

C-rækkerne har kun spillet 3 runder.

I C-række 1 har alle 4 hold 6 brætpoint og Sydøstlolland 3 og Nakskov har 4 matchpoint

C-række 2 føres af Præstø 3 med 9 point og Greve er nummer 2 med 6½ point

C-række 3 føres af Nykøbing S 2 med 10 point og Korsør med 7½ point.

Jeg skal gøre opmærksom på at Sorø 2 og Præstø 3 ikke kan vinde præmie da de har ønsket at spille i en 

lavere række. Det bliver formentlig kun aktuelt for Præstø 3.


