
DANSK SKAK UNION

2. Hovedkreds

Møde nr. 62

Lørdag d. 29. august 2015 kl. 9.30

Tølløse Skakklubs lokaler, Tølløse

Deltagere:

Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder)

Bjarne Haar (BH)

Morten Frank Jensen (MFJ)

Morten Olsen (MO)

Jan Ambirk (JA)

Peter Holst (PH) (referent)

Afbud:

Lars Christensen

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt.

2. Siden sidst

Korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne.

3. Endelig konstituering – fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1 – se nedenfor)

Se bilag.

4. Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselsgodtgørelse til div. (bilag 2 – se nedenfor)

Se bilag.

5. Dato for aktiviteter

Delegeretmøde enten 2/4 eller 9/4 (afstemmes senere efter MO’s og PH’s vagtplaner).

Pokalstævne 30/4 (BH kontakter Sorø).

6. Holdturneringen

MO informerede om status på tilmelding til holdturneringen.

MO oplyste, at det nye indberetnings- og turneringssystem endnu ikke er funktionelt.

MO forventer at udsende indbydelse i næste uge.

Bestyrelsen drøftede oplæg til ungdomsholdturneringen (bilag 3 – se nedenfor).

7. HB-møde

NSL informerede om det kommende HB-møde.

8. Regnskab

BH informerede om status på regnskabet.

9. Ungdomsaktiviteter

NSL informerede om status på ungdomsaktiviteterne, herunder at JGP-serien skal ændres en smule, 

bl.a. også mht. navnet, som fremadrettet vil være UGP (Ungdoms Grand Prix). NSL skal udsende 

indbydelse til klubberne med udførlig forklaring om de nye tiltag og regler.



Det er 2. hovedkreds’ tur til at afholde Sjællandsmesterskab under forudsætning af, at der ikke 

arrangeres et samlet DM UGP-stævne.

10. Medlemssituationen

MF orienterede om medlemssituationen. Pr. 1/8 var vi 505 medlemmer i hovedkredsen, 35 børn, 

unge 21, voksne 275 samt 174 seniorer. Det er en samlet tilbagegang med 24 medlemmer på blot et 

kvartal. Der forventes et yderligere medlemstab på cirka 10 pr. 1/9.

11. Hjemmesiden

JA informerede om status på hjemmesiden. Antallet af unikke hits er faldende, hvilket 

sandsynligvis skyldes, at DSU har overtaget formidlingen af holdskakresultater samt oplysninger 

vedr. EMT’er.

12. EMT-konkurrencen

NSL oplyste, at der stadig er problemer vedr. klubber, som ikke oplyser om deres EMT’er. 

Bestyrelsen var enig om, at konkurrencen fortsætter uændret – også med uændrede præmier.

13. Næste møde

23/1 eller 6/2 (afstemmes senere efter MO’s og PH’s vagtplaner).

14. Evt.

Intet at bemærke.



Organisationsplan for 2. Hovedkreds 2014/15 (bilag 1)

Formand 

Planlægning og ledelse, 

DSU`s hovedbestyrelse

  Repræsentation i øvrigt

Niels Steen Larsen

Nørregade 26, 4600 Køge

(56650201 – hamlet4600@pc.dk

2016

Sekretær

  Mødereferater, protokol

Peter Holst

Byvænget 15, 4573 Højby

(20334144 – petersteinholst@gmail.com

2016

Holdturneringsleder

   Planlægning og administration af

  holdlturneringen

Morten Olsen

Margrethevej 31, 4100 Ringsted

(22908631 -!mholsen31@hotmail.com

2017

Pokalturneringsleder

  Planlægning og administration af

  pokalturneringen

Bjarne Haar

Agertoften 26, 4700 Næstved

(26230444 - jbhaar@stofanet.dk

2016

Ungdomsleder

  Planlægning og administration af 

hovedkredsens ungdomsarrangementer               

Lars Christensen

Gartnervej 13, 4654 Fakse Ladeplads

(24627714

2017

Kasserer

   Regnskab og budget - økonomisk styring

Bjarne Haar, Agertoften 26, 4700 Næstved

(26230444 - jbhaar@stofanet.dk

2016

Kartoteksfører + næstformand

  Medlemsregistrering (ind- og udmeldelser)

  samt ratingregistrering)

Morten F. Jensen, 

Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø

(25854720 – elvis.mfj@gmail.com

2017

Webredaktør

  Hovedkredsens hjemmeside

Jan Ambirk – webmaster@2-hk.dk

(60654865

2016

Turneringskomité (holdturneringen)

  Udpeget af hovedkredsbestyrelsen

  Valgt af delegeretmødet

  Valgt af delegeretmødet

Turneringskomitésuppleanter

  Valgt af delegeretmødet

  Valgt af delegeretmødet

Jan Ambirk - webmaster@2-hk.dk - (60654865

Henrik Knudsen - (55752034

Erik Carlsen, Køge - (56660876

Bjarne Petersen, Præstø - (25453569

Bruno Sørensen, Dianalund – (28269811

2016

2016

2016

2016

EMT-konkurrencen

  Koordinator – udpeget af hovedkredsbest.

Bjarne Haar, Agertoften 26, 4700 Næstved

(26230444 - jbhaar@stofanet.dk

2016

2016

EMT-konkurrence-komité

  Udpeget af bestyrelsen – formand

  Udpeget af bestyrelsen

  Udpeget af bestyrelsen

Jan Ambirk - webmaster@2-hk.dk - (60654865

Henrik Knudsen - (55752034

Peter Holst - (20334144

2016

2016

2016

Bestyrelsessupleanter

  1. 

  2.

Bjarne Petersen, Præstø

Peter Stuhr, Køge - (30447060

2016

2016

Revisorer:

Revisorsuppleant

Bruno Sørensen (28269811

Søren Dyberg Larsen (58532946

Henrik Knudsen (55752034

2016

2016

2016



Takster gældende for 2. Hovedkreds 2015/16 (bilag 2)

Pr. 1. juli 2014 Samlet kontingent Til DSU Til 2. HK

Senior 544 kr. 460 kr. 84 kr.

Pensionist 444 kr. 380 kr. 64 kr.

Junior 420 kr. 380 kr. 40 kr.

Barn 332 kr. 292 kr. 40 kr.

Takster for bestyrelsesmedlemmer

Telefonpenge og udgifter til e-mail og opkobling 

på net

500 kr. til alle bestyrelsesmedlemmer, dog

1600 kr. til webmaster

Kilometer-penge Kørsel til arbejdsmøder, repræsentation o.l. 

udbetales med et beløb svarende til statens 

laveste takst – for tiden 2,05 kr. 

Porto, papir, trykudgifter Efter bilag

Andre udgifter Efter aftale med kasserer og formand eller efter 

bevilling fra bestyrelsen

Vedr. hold- og pokalturnering

Indskud pr. hold 250 kr. pr. hold incl. ratingafgift

Kilometer-tilskud For kørsel til holdkampe og evt. slutspilskampe 

udover 200 afstandskilometer ydes tilskud med 

5,00 kr. pr. afstandskilometer pr. hold. For 4-

mands-hold ydes et tilskud på 2,50 kr. pr. 

afstandskilometer udover 200 km. 

Ansøgningsfrist 15. juni

Divisionsturneringen og pokalturneringen Der ydes et tilskud til klubber, der skal afvikle 

divisionskampe og pokalfinale vest for 

Storebælt. Tilskuddet er 740 kr. pr. kamp – dog 

max. de afholdte udgifter. Ansøgningsfrist 15. 

juni

Præmier i holdturneringen 1.-præmie 500 kr.- 2.- præmie 350 kr. (5-8 hold 

pr. gruppe)

1.-præmie 500 kr. (4-holdsgrupper)

Max-scorerpræmie i holdturneringen 200 kr.

Indskud pr. hold vedr. pokalturnering 200 kr.

Præmie til nr. 1 og 2 i hver pokalgruppe Gruppens samlede indskud + 100 kr. pr. hold, 

som betales af hovedkredsen.



Ungdomsholdturneringen  (bilag 3)

Principper for afvikling af ungdomsholdturnering i 2. hovedkreds.

1. Der oprettes en holdturnering primært for ungdomsspillere (under 20 år). 

2. Et hold består af 4 spillere. Turneringen er primært for ungdomsspillere; men der kan deltage 

indtil 3 voksne på holdet.

3. Man stiller op efter klubbens styrkeliste. Der er fri tilmelding. Man kan deltage på disse 

ungdomshold og også spille på klubbens hold i hovedkredsens mester-, A-

B- og C-rækker.

4. Kampene spilles med den betænkningstid, der gælder for hovedkredsens C-række. Partierne 

rates.

5. Der spilles stævner, hvor alle hold mødes. Det tilstræbes, at der spilles om lørdagen, og at der 

afvikles 2 runder pr. spilledag. Turneringen tilstræbes afviklet over 3 lørdage med dobbeltrunder og 

en lørdag med en finale. Endeligt antal runder og spillesteder fastlægges, når arrangører har meldt 

sig. 

6. Afhængigt af antal deltagende hold spilles turneringen enten som ”alle-mod-alle” eller som 

Monrad.

7. Der er præmier. Disse fastlægges af turneringslederen. 

8. Indskuddet er det samme som til hovedkredsens øvrige holdturnering.

*Jeg har nu rettet Køges forslag til. Jeg mener, at vi skal præsentere klubberne for denne version. 

Den tager hensyn til delegeretmødets beslutninger og forslagsstillerens ønsker samt de 

kommentarer, som I havde.

*Vi skal nu enes om hvilke dage (lørdage), der skal afvikles runder på. Jeg har været inde at kigge 

på DSS`s og DSU`s kalender. Disse dage/perioder skal vi nok ikke bruge:

2.- 4. okt. DM for ungdom (DSU) i København

10. - 18. okt. Efterårsferie

27. - 29. okt. DM - DSS

13. - 28. feb. Vinterferie

12. - 13. mar.Pige DM

19. mar. Delegeretmøde ? 

9. - 10. mar. DM hold - DSS

Jeg ser to måder at vælge spilledage på. 

1) Vi kunne vælge disse lørdage 24/10, 14/11, 23/1 og 6/2. De ser ikke ud til at besatte. 

2) Vi kunne også som princip vælge at følge holdturneringen i hovedkredsen og så sige, at der 

skulle spilles lørdagen før en runde i mesterrækken. Vi skal så bare finde 4 af 7 lørdage. Det er 

måske det mest enkelte.

Når vi satser på 4 lørdage, følger vi maksimum-planen med 7 runder. Det er muligt, at der kun kan 

spilles et mindre antal runder. Så glider der selvfølgelig en lørdag (eller 2) ud. 

Vi skal også have plads til UGP-stævner. Hvor mange der bliver plads til, afhænger af klubberne. 

Men vi skal vel regne med yderligere 5-6 arrangementer. Det burde der være plads til i kalenderen. 

Her strækker vi os jo normalt ud over påske. 

Vi skal også være opmærksomme på, at det er 2. HK`s tur til at arrangere SM i foråret 2016 

(normalt starten af maj) - Arrangør?

Vi skal yderligere være opmærksomme på, at nogle klubber deltager i KSU`s ungdomsturnering. 

Disse datoer kender jeg pt ikke.

*Jeg mener, at holdturneringsindbydelsen for ungdomsspillere snarest skal sendes ud til alle 

klubber. Skal det være effektivt, skal vi nok efterfølgende rette direkte kontakt til de klubber vi har 

en formodning om, der kan stille hold og lægge lokaler til. 

*Proceduren skal gentages med UGP-turneringen.



*Vi skal have afklaret, hvem der skal være TL på ungdomsholdturneringen, og hvordan vi får den 

ratet.


