
DANSK SKAK UNION 
2. Hovedkreds 
Bestyrelsesmøde nr. 63 
 
6. februar 2016 kl. 9.30 
Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse 
 
Deltagere: 
Morten Olsen (MO) 
Lars Christensen (LC) 
Morten F. Jensen (MFJ) 
Niels Steen Larsen (NSL) 
Bjarne Haar (BJ) 
Peter Holst (PH) 
 
Afbud: 
Jan Ambirk 
 

Referat 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendt. 
 
2. Siden sidst 

Bordet rundt med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. 
 
3. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1) 

Det blev besluttet at tildele hæderstegnet til Janech Hansen og initiativpræmien til 
Køge Skakklub. 

 
4. Regnskab og budget 

BH gennemgik regnskab for 2015. 
 
5. Holdturneringen 

a) Status over forløb. 
MO fortalte om status på holdturneringen. 
 

b) Nye initiativer for den kommende sæson? (se bilag 2). 
MO foreslog: 
a) at turneringslederen har medindflydelse på udformningen af A-rækken. 
b) at der skulle være fri tilmelding i A-rækken samt at A-rækken også skulle være 4-

holds-grupper. 
c) at reglen om 14 dage ved ændring af spilledato skal ændres til 10 dage. 
d) at reglen §4 stk. e om, at afbud pga. vejrlig straks medfølges af aftale om ny 

spilledato, overholdes. 
 
a) Der var i bestyrelsen flertal for at fortsætte med uændret udformning af A-rækken. 
b) Bestyrelsen besluttede at bemyndige turneringslederen til at indlægge op til 2 

midtvejsstævner i A-rækken. 
c) Bestyrelsen besluttede, at 14 dages-reglen ændres til senest 10 dage. 
d) Bestyrelsen var enig i, at reglen om afbud skulle efterleves. 

 



Bestyrelsen drøftede at indføre flere fællesstævner og enedes om at tilføje følgende 
tekst under §4 A i holdskakreglerne: ”Turneringslederen bør af sportslige årsager 

tilrettelægge, at sidste runde altid spilles som et fællesstævne og om nødvendigt, hvis 

afstandsmæssige forhold taler for det, indlægge fællesstævner undervejs i 

turneringen”. 
 
Vedr. bilag 2: 
§5A: Bestyrelsen enedes om at bibeholde eksisterende formulering. 
§6A samt §6D: Bestyrelsen enedes om, at nedenstående tekst ændres til: 
Klubformanden sikrer, at de tilmeldte spillere på styrkelisten er medlem af DSU 

gennem klubben og at de ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub i 2. 

hovedkreds samt at fjerne følgende tekst fra §6D: Spilleren kan IKKE stå på 2 

divisionsklubbers styrkeliste.  
 
Bestyrelsen diskuterede en sag vedr. anvendelse af divisionsspillere fra en anden 
hovedkreds, som er anvendt på hold i 2. hovedkreds. Bestyrelsen besluttede at afvente 
HB-møde, hvor sagen vil blive taget op. 

 
6. HB-møde den 14. februar 2016 
 NSL orienterede om det kommende HB-møde. 
 
7. Status på ungdomsarbejdet 

a) UGP Sjællandsmesterskabet. 
Det bliver 2. hovedkreds, som arrangør i år. Dato: 21. maj. Sted: I Haslev. 
b) UGP – Status og erfaringer med det nye system. 
LC orienterede om UGP. Bestyrelsen besluttede, at ungdomsholdturneringen stilles i 
bero i et år og der skal opfordres til at deltage i KSUs juniorholdturnering, som 
afvikles på samme vilkår. 
c) Ungdomsinstruktørordningen – Ansøgninger. (Bilag 3). 
Der er indkommet 6 ansøgninger, som alle imødekommes. 

  
8. Pokalturnering – Status 
 BH orienterede om status på Pokalturneringen. Afholdes 30. april i Sorø. 
 
9. Medlemssituationen og klubsituationen 

a) Magleby. 
BH orienterede om årsagen til Maglebys udmeldelse. Det skal bemærkes, at 
beslutningen om Maglebys udmeldelse blev truffet af en enig bestyrelse. 

b) Klub med størst medlemsfremgang? 
MFJ fortalte, at Skovbo Skakklub havde fået 9 nye medlemmer. 

c) Udvikling i medlemstallet. 
MFJ fortalte, at medlemstallet var faldet fra 544 til 527 i perioden 31/12-14 til 
31/12-15. 

 
10. Status vedr. hjemmesiden 
 Jan Ambirk deltog ikke i mødet, men havde sendt følgende beretning: 
 

Som det fremgår, er besøgs tallene faldende - ret meget. Men det er min ret klare 

opfattelse, at indførelse først af Turnerings-systemet og nu holdturnerings-siden er 

årsagen. Hvorfor jeg mener, at vi skal vende os til et væsentligt lavere tal 

fremadrettet, og at sidens primære funktion kommer til at være mere "Organisations-

præget" fremfor den hidtidige med resultater, turneringer osv. – kort sagt det lidt 

mere "tørre" stof. 

 



Mit håb/ønske er at tallene for 2016/2017 vil vise stabilisering af tallene. Teknisk har 

jeg ikke muligheden for at bidrage med ret meget - så hvis besøgstal er = med succes 

(hvilket jeg ikke nødvendigvis mener) skal der måske findes en bedre Webmaster? Dog 

synes jeg, at de tilkendegivelser der kommer, fra klubberne, er overvejende positive.  

Kritik er der altid, og enkelte klubber har da også kritiseret især den af og til 

"lange" tid fra mail til opslag på siden. Men som jeg har påpeget før så var den 

tidligere webmasters arbejde helt unikt - og der kan jeg nok ikke helt følge med. Gør 

hvad jeg kan. 

 
 En enig bestyrelse tilkendegav tilfredshed med webmasterens arbejde. 
 
11  Delegeretmøde 2016 

a) Praktiske forhold vedr. mødet:  
  * Tid og sted: 3. april kl. 1300 i Tølløse. 

   * Kaffe, brød, spisning planlægges senere. 
   * Indkaldelse – foretages af NSL.  
   * Stemmesedler – stemmetal opgøres af MFJ. 
 b) Forslag til dirigent: NSL spørger relevante emner.  

c) Dagsorden  * Beretninger. 
   * Regnskab.  
   * Indkomne forslag. 
   * Valg (på valg Bjarne, Peter, Jan og Niels Steen). 

 
12.  Eventuelt 

Foranlediget af spørgsmål fra JA beslutter bestyrelsen, at senior-DM ikke tæller med i 
EMT-konkurrencen, da ikke alle kan deltage i senior-DM. 
MO foreslår, at maksimum-score i holdturneringen udløser en kuglepen med logo 
indgraveret i stedet for et gavekort. MO finder ud af pris til næste møde. 

 
 
 
Bilag 1 Hæderstegn: “Hæderstegnet kan uddeles til medlemmer af unionen, som i en længere 
 årrække har gjort en betydelig eller bemærkelsesværdig indsats til gavn for 
 skakspillets udbredelse på land og i by.” 
   

Initiativpræmie: “Udvælgelsen foretages af hovedkredsenes bestyrelse på 
grundlag af en vurdering af godt organisatorisk arbejde, gennemførelse af nye 
idéer, medlemsfremgang, udgivelse af skakblade, lille gennemtræksprocent, 
samarbejde med Skole Skak, arrangement af turneringer o.s.v.”   
 
 

Bilag 2 Regelændringer:   
 Nuværende formuleringer skal vi overveje: 
 
 §5A: Der spilles efter FIDE's regler for skak, i det omfang de ikke er i strid med 

 bestemmelserne i dette reglement. 
 Kommentar: Burde vel være: ”Der spilles efter FIDE`s regler for skak.” 
 
 §6A: Formanden skal ved sin underskrift (mail accept) attestere, at styrkelistens 

 spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt 

 divisionsturneringen eller en hovedkredsturnering for en anden klub. 
  



 §6D: En spiller kan godt spille for en klub i en anden hovedkreds og deltage i 2. HK 

 holdturnering forudsat spilleren er medlem af en klub i 2. HK. Spilleren kan IKKE stå 

 på 2 divisionsklubbers styrkeliste.  
 
 Kommentar: På baggrund af en aktuel sag er Morten og jeg blevet opmærksom på 
 disse to formulering i afsnit 6 i vores turneringsreglement. De strider mod hinanden.. 
 Da vi i sin tid lukkede op for at man kunne deltage i flere hovedkredsturneringer 
 samtidigt, glemte vi vist at rette §6A til. Sidste del bør slettes. 
 Det næste problem opstår i §6D. Det strider vel imod divisionsturneringens regler  
 §10C (– eller gør det?): En spiller må tidligst anvendes 30 dage efter, at 
 turneringslederen har modtaget besked om spilleren, ligeledes skal klubben bekræfte, 
 at denne er tilmeldt unionen gennem klubben og ikke i samme sæson har deltaget i 
 divisions- eller hovedkredsturneringen for en anden klub. 
 

. 
 

 
Bilag 3 Der er udsendt ansøgningsskemaer med deadline 31. jan. til klubberne.  
 
 Disse regler, som vi også kørte med i 2015, er vedhæftet mail til klubberne: 
 
 Der kan maksimalt udbetales 4000 kr. pr. hold. Hovedkredsen betaler halvdelen og 

 Dansk Skak Union betaler den anden halvdel. 

 

 Hovedkredsbestyrelsen har vedtaget 

 *at, der som udgangspunkt kun kan bevilliges ét tilskud pr. klub 

 *at, der kun vil kunne udbetales tilskud til i alt 7 hold i hovedkredsen. 

 *at, fristerne for indsendelse af mødelister skal respekteres! I modsat fald kan 

 udbetaling helt bortfalde. 

 *at der pr. hold skal være mindst 5 børn eller juniorer, som er DSU-medlemmer. 

 *at instruktøren skal være mindst 14 år. 

 

 Det er klubben, som gennem sin formand ansøger. Ansøgningsskema (vedhæftet) 

 sendes til mig senest d. 31. jan. 2016 hvorefter hovedkredsbestyrelsen tager stilling til 

 ansøgningerne. Hvis man kommer i betragtning gælder udbetalingen selvfølgelig for 

 timer læst fra 1. januar 2016. 

 Vær opmærksom på, at ansøgerne i lighed med tidligere skal have en pletfri 

 børneattest. 
  

 * I skrivende stund har flg. ansøgt: Møn og Faxe og Køge (ansøgninger medbringes) 
  

Opdateret status vedr. ungdomsinstruktørordningen 
 

Efter den foreløbige dagsorden blev sendt ud, er der dukket et tre ansøgninger mere 
op. Ansøgerfeltet ser nu såedes ud: 

 
1. Møn Lars B. Jensen  Udbetaling 
2. Faxe Lars Christensen Konto hos Dansk Skaksalg 
3. Køge Jesper Pondal Konto hos Dansk Skaksalg 
4. Maribo Gert Hansen  Konto hos Dansk Skaksalg 
5. Skovbo Hans E. Andersen Udbetaling 
6. Haslev Arne Mandrup Hansen Konto hos Dansk Skaksalg 

 
Referent: Peter Holst 


