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INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2.
HOVEDKREDS

Lørdag d. 3. april 2004 kl. 13.00 i Sorøhallens mødelokaler,
4180 Sorø
Dagsorden: [se detaljerne på de følgende sider]
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2003
4. Holdturnering 2003/04
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
a) formanden er på valg
b) 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg
c) 2 bestyrelsessuppleanter er på valg
d) 2 revisorer er på valg
e) 1 revisorsuppleant er på valg
f) 2 turneringskomitémedlemmer er på valg
g) 2 turneringskomitésuppleanter er på valg
8. Eventuelt
Efter delegeretmødet er der tradition for at vi mødes til spisning. Der vil blive serveret en platte,
der koster 75 kr. Hvis man ønsker at deltage i denne, kontakt da Frank Hartmann –
hartmann@privat.tdcadsl.dk inden 27.marts 2004!

Jeg håber, at alle klubber vil møde op for at få indflydelse. Stemmeret udøves af klubbens formand
eller af et andet medlem af klubben efter fuldmagt fra formanden!

På bestyrelsens vegne Niels Steen Larsen
kilde: NSL 05.04.2004
© 2004 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Jens Lundberg Alle rettigheder forbeholdes.

Svend Dyberg Larsen blev valgt som dirigent til årets delegeretmøde
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Dianalund
Dragsholm
Forlev
Haslev
Holbæk
Kalundborg
Korsør
Køge
Maribo
Møn
Nakskov
Nordfalster
Nykøbing F
Nykøbing S
Næstved
Præstø
Ringsted
Skovbo
Skælskør
Slagelse
Sorø
Sydøstlolland
Tingsted
Tornved
Tølløse
Vordingborg
Østsjælland
Enkeltmedlemmer

I alt 747 medlemmer i oktober kvartal 2003 fordelt på:

478
143
89
37
Som

seniorer
pensionister
børnemedlemmer
juniorer
udløser i alt 86 stemmer. 1 stemme pr. påbegyndt 10 medlemmer.

Mvh Leif Jensen, kartoteksfører
Af 86 mulige stemmer var 51 repræsenteret. Det er flere end længe, men samtidigt må man også
konstatere, at ingen klubber fra Lolland-Falster og Sydsjælland var mødt op?!

Ad 1: Svend Dyberg Larsen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at mødet var lovligt
indvarslet

Ad 2: Formandens beretning: Delegeretmødet 3. april 2004 i Sorø [enstemmigt vedtaget]
1.

Resultatmæssig del

2.

Organisatorisk del

3.

Diverse

”Atter et år er gået”.
Krisen i dansk skak har ofte præget disse beretninger. Vi har talt, om hvor svært det er at
drive dansk skak både lokalt og landspolitisk.
Denne gang synes jeg imidlertid, det hele ser meget lysere ud. På mange områder har
2003 været et godt år, hvilket også vil fremgå af min beretning.
1. Resultatmæssig del
I år har 2. Hovedkreds været repræsenteret med 6 hold i divisionsturneringen. Dianalund deltog i 2.
div. og bevarede sin status som 2. div. -hold. Holbæk, Næstved og Sk 1927 Ringsted forbliver i 3.
division, mens de to oprykkere Slagelse og Køge sluttede på nedrykningspladserne. Nyt 3. div. -hold
fra 2. HK bliver Nyk. F.. 2003/2004 blev også sæsonen, hvor en ny holdturneringsstruktur blev sat i
værk.
Holdturneringen kommer vi nærmere ind på i forbindelse med dette punkt på delegeretmødets
dagsorden.
Pokalturneringen blev afviklet i 2003 med Maribo som arrangør. 8 hold havde meldt sig, hvilket
stadig er alt for lidt. Der var således ikke mulighed for at spille i de tre rækker, som man kan stille
op i. Alle hold spillede i én stor gruppe. Eneste elitehold var Nykøbing F., som også vandt med 15
points. Nr. 2 blev breddeholdet fra Nyk. S. med 14,5 points foran Nyk. F. breddeholdet med 12
points. Bedste (og eneste) juniorhold blev Tingsted, der sluttede på en samlet 7. plads.
Disse hold gik videre til finalestævnet i Nyborg.
Jeg vil håbe, at det lykkes at få en bedre turnering i gang i år, hvor den afvikles i Næstved.
EMT-turneringen blev i 2003 vundet nok en gang af Henning Jakobsen, Nordfalster med 85,5 points
foran Henning Rasmussen, Nyk. Sj., 77 points og Kaj V. Pedersen, Nyk. Sj. 76,5 points.
Der blev afviklet i alt 21 turneringer med 270 forskellige deltagere. Det samlede deltagertal var 465.

EMT-konkurrencen har således i mange år været en succes, som har appelleret til rigtige mange
spillere. Alligevel har vi hovedkredsbestyrelsen talt om, det ikke var på tide, at ændre denne
konkurrence. Vi har endnu ikke lagt os fast på en ny model, men forslag til dette modtages gerne.
Indsatsen på ungdomsområdet
Der mangler nu kun et stævne i årets Grand Prix-serie.
Stævnerne har været overordentligt velbesøgt i denne sæson. Der har allerede nu været omkring
235 forskellige børn med til ét eller flere af vores stævner. Det er rekord for Grand Prix-serien og
foreløbig en fremgang på 20% i forhold til sidste år. Samtidig spiller børnene også med i flere
stævner end de plejer, og de fleste af stævnearrangørerne rundt omkring har fået denne stigende
aktivitet at mærke. Hvor der sidste sæson i snit var 73 børn ude at spille på en stævnedag, er
gennemsnittet i denne sæson helt oppe på 91.
Jeg synes, det er positivt. Men det er samtidigt tankevækkende, at der tilsyneladende sker en vis
udtynding op gennem rækkerne. Der er således en meget stor deltagerinteresse i de små årgange,
mens de to ældste - A- og B-rækkerne synes at have svært ved at fastholde spillerne.
Det er virkelig glædeligt, at der rundt omkring i hovedkredsen er der kommet yderligere gang i
ungdomsarbejdet. Flere aktiviteter er sat i gang. Jeg kan konstatere, at der er startet flere hold
enten i klubregi eller i forbindelse med Dansk Skole Skak. I det forløbne år har vi støttet 10 hold
med midler fra juniorinstruktørordningen – et tal der for øvrigt er blevet udvidet i år.
Det kan godt tænkes, at vi i løbet af næste sæson vil ændre på reglerne for tilskud til
juniorinstruktørordningen, således at det bliver en betingelse for at opnå fortsat tilskud, at de unge
mennesker meldes ind i DSU.
Skovbo Skakklub har endvidere afholdt Skoleskak-hold-DM (2004).
Hovedkredsenes Junior-hold-DM afholdtes igen i år i Tjele. Thomas Flindt, Næstved var holdleder og
vi opnåede en flot 4-plads med 30 points – kun ½ points fra 3. Hovedkreds på 3.-pladsen.
Pige DM: Også her har vi gjort os fornemt bemærket. I gruppe C vandt Julie Wael, Tingsted, i
gruppe D vandt Emilie Ellegaard Christensen, Jyderup og i Gruppe C vandt Simone Petersen, Forlev
Selvom det kan være svært at acceptere at der er et forholdsvis stor gennemtræk af
ungdomsspillere, så vil jeg alligevel opfordre til at fortsætte ungdomsarbejdet på alle fronter – ja,
udvide det til endnu flere klubber. Det er simpelthen dansk skaks fødekæde, vi holder liv i med
denne indsats. Jeg er overbevist om, at det er den vigtigste vej frem for dansk skak.
2. Organisatorisk del
På medlemsfronten har vi i år også oplevet en fremgang. Her plejer jeg at sige noget i retning af:
”Den faldende tendens ser desværre ud til at være svær at stoppe”.
Det slipper jeg for i år. I dag har vi 478 seniorer (463 i 2003), 143 pensionister (145 i 2003), 89
børn (56 i 2003) og 37 juniorer (45 i 2003). Samlet en fremgang fra 709 til 747. Juniorerne er altså
den eneste medlemsgruppe, som vi har haft svært ved at fastholde – måske den samme tendens,
som vi har set i forbindelse med A-, B- og C-grupperne ved vores JGP.” Man kan spørge sig selv, om
vi er gode nok til at integrere disse unge i klubberne?
Dertil kommer så, at vi har yderligere omkring 150 ivrige unge mennesker, der uden at være med i
DSU spiller med i vores JGP. Det er stadigt mit håb, at vi ser dem organiseret hos os inden for
overskuelig fremtid.
En ny klub – Sydøstlollands Skakklub – er opstået på Lolland. Dejligt at se, da vi også har et vist
underskud af klubber, i dette tidligere så tæt organiserede område.
En klub – St. Heddinge – har efter et hensygnende tilværelse også måttet dreje nøglen om i 2003.
Hvis man ser nærmere på medlemstallene, vil man måske forbavses over, at antallet af

enkeltmedlemmer er steget voldsomt i forhold til sidste år. Det er der en forklaring på.
I oktober 2003 blev vi kontaktet af Greve Skakklub, som gerne ville organiseres under 2. HK. Dette
var noget overraskende for os og afstedkom en del aktivitet i bestyrelsen. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at vi i starten var en del skeptiske over for denne anmodning. For at sige det kort, så
ønskede vi ikke at organisere klubber, der hørte hjemme i en anden hovedkreds` område. På den
anden side har vi i min formandstid optaget 7 klubber fra 8. HK, og det har vist ikke altid været lige
populært hos vores nabo mod nord.
Men et kort tilbageblik vil være påkrævet:
Greve og Solrød Skakklubber lavede i slutningen af 90´erne en overbygningsklub, der kom til at
hedde Sydkysten. Af forskellige grunde ville en del af spillerne, som kom fra den gamle Greve
Skakklub, gerne ud af dette samarbejde igen, og man genoplivede den gamle Greve Skakklub i
2003. Forholdet mellem Greve og Sydkysten er mildt sagt ikke godt, og en del uafklarede spørgsmål
af økonomisk art verserer for tiden mellem de to klubber. Hvad der helt præcist er sket, har jeg ikke
helt overblik over, og det er egentlig heller ikke min opgave at forsøge at trænge til bunds i denne
sag. Men på et tidspunkt var Greve-spillerne spærret af 8. HK p.g.a. kontingentrestance i Sydkysten
med et beløb, der langt oversteg DSU`s maksimum- regler på 6 mdr.. Greve-spillerne har siden hen
indbetalt 6 måneders kontingent til DSU, og de kan derfor ikke længere spærres som medlemmer.
Det var afgørende for, at vi kunne optage dem som enkeltmedlemmer i 2. HK. Men teknisk set
eksisterer Greve Skakklub for tiden ikke som en klub under DSU.
Ifølge DSU´s love kan en klub imidlertid søge optagelse i en hvilken som helst hovedkreds, den
ønsker (”Den geografiske opdeling kan gå på tværs af amtsgrænser, da den enkelte klub selv
bestemmer gennem hvilken hovedkreds, den søger medlemskab af DSU” – 1.1.4).
Vi har således valgt at sige ja til Greve som ny klub i 2. Hovedkreds. Greve bliver medlem fra 1. juli
og vil således kunne deltage i vores holdturnering fra næste sæson.
Vi må finde en ordning så Greve kan indplaceres i vores holdturnering, ligesom det i sin tid lykkedes
at få NVS-klubberne med.
Jeg tror og håber, at vi med denne beslutning kan give Greve ro til at komme videre, ligesom jeg er
overbevist om, at Greves deltagelse vil være et plus for skakken i vores område.
Hovedbestyrelsen: Selvom arbejdet i hovedbestyrelsen ikke er det væsentlige i denne beretning, så
vil jeg dog sige, at det nu foregår stille og rolig og på en konstruktiv og forretningsmæssig måde.
Informationsaktiviteter: Som de fleste sikkert har bemærket, så er Sidste Nyt ophørt med at
udkomme. Vi må nok konstatere, at det efterhånden var blevet svært at skaffe stof til bladet,
ligesom udviklingen med vores meget fine hjemmeside overhalede Sidste Nyt indenom. At skaffe en
ny redaktør, som ikke var lig med formanden, viste sig også umuligt. Endelig må vi ikke glemme, at
der var forbundet store udgifter med at producere bladet. Det var derfor nærliggende, men også
vemodigt, at indstille driften af bladet, hvilket skete med udsendelsen af april - nummeret i 2003.
Hjemmesiden er særdeles flittigt brugt. Jeg er inde på den stort set hver dag. Den er blevet et helt
naturligt arbejdsredskab for mig i mit arbejde i hovedkredsen. Det er faktisk min startside på nettet.
Jeg synes, at den er ualmindelig flot sat op – altid aktuel og opdateret. Det sidste år har den haft
36000 besøg!! Jeg har hørt om flere hovedkredse, der misunder os dette overflødighedshorn af en
informationskilde. Stor tak til Jens Lundberg for en fornem arbejdsindsats!
3 Diverse:
Klubben med størst medlemsfremgang og vinderen af et ur blev Haslev Skakklub:
Vi siger tillykke!
Årets initiativpræmie tildeles Næstved Skakklub med begrundelsen:
2. Hovedkreds tildeler initiativpræmien til Næstved Skakklub.

Klubben har gennem mange år markeret sig som en af hovedkredsens stærkeste og mest idérige.
Næstved Skakklub er hovedkredsens ældste, stiftet i 1903 og kunne således sidste år fejre sin 100
års fødselsdag. Det skete med en serie flotte arrangementer, som fik stor opmærksomhed langt
uden for hovedkredsens grænser.
På det seneste er der kommet gang i ungdomsarbejde, hvilket også kan ses på medlemstallet.
Årets hæderstegn tildeles Bent Bjørntoft, Holbæk Skakklub med begrundelsen
Bent Bjørntoft har gennem snart en snes år været Holbæk Skakklub en uvurderlig arbejdskraft til
mange praktiske gøremål. Bent Bjørntoft åbner lokalerne punktligt de 45 gange årligt, hvor der skal
spilles og sørger altid for at der bliver ryddet op og låst forsvarligt af. Bent Bjørntoft sørger for
klubbens materialer, så der altid er, det der skal bruges. Bent Bjørntoft sørger for at brygge kaffe og
indkøbe forsyninger af øl og vand, så vi kan læske os til rimelige priser. Bent Bjørntoft tager den
sure tørn som kampleder til søndagskampe. Og ikke mindst er det Bent Bjørntofts store interesse at
lede klubbens skoleskakafdeling, hvor der undervises tre ugentlige eftermiddage og køres til stævner
rundt i hovedkredsen.
Bent Bjørntofts arbejde er væsentligt medvirkende til at Holbæk Skakklub er i god gænge.
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en tak til alle de mange organisationsfolk rundt omkring i
klubberne, der får skakken til at blomstre. I har alle en uhyre vigtig funktion uanset, om I er
”praktiske grise”, der laver kaffe, rydder op, sidder i bestyrelsen, passer ungdomsarbejdet eller
måske sætter de helt store projekter i gang.
Også en tak til mine kollegaer i hovedkredsbestyrelsen for et problemfrit og behageligt samarbejde.
Det er mit håb, at de gode takter, som har præget den sidste sæson, må fortsætte i den nye!!

Ad 3: Kasserer Frank Hartmann fremlagde regnskabet 2003, som blev enstemmigt vedtaget
Dansk Skak Union - 2. Hovedkreds
Regnskab for 2003 og budget 2004
Regnskab
2003

Budget
2003

Budget
2004

Indtægter:
Klubkontingent
Ktg. enkeltmedlemmer
Holdturnering
Pokalturnering
Renter
Tilskud Storstrøms amt
Tilskud Roskilde amt
Tilskud Vestsjællands amt
I alt indtægter

189738,50
6237,50
11600,00
0,00
3592,13
0,00
0,00
0,00
211168,13

164.870
2.600
9.000
0
1.000
0
2.500
0
179.970

204800
2300
10000
0
2000
0
0
0
219100

Udgifter:
Ktg.-DSU
Holdturnering
Pokalturnering
EMT-turnering
Sidste Nyt
Bestyrelsesmøder
Junioraktiviteter

158062,50
7767,19
0,00
2500,00
4548,00
2957,00
16197,21

135.600
9.100
0
2.500
10.000
5.000
17.000

170500
9000
0
2500
0
5000
20000

Udligningsordning Junior DM
Kørselstilskud m.v.
Porto og telefon
Papir og tryksager
Inventar
PR
IT
Diverse
I alt udgifter
Overskud
I alt
Saldo primo
Overskud
Saldo ultimo

-4800,00
4329,80
4036,25
899,44
207,00
0,00
1743,00
1049,00
199.496,39
11671,74
211168,13

-6.400
7.000
5.000
2.000
0
0
2.000
1.500
190.300
-10.330
179.970

-1600
5000
5000
2000
0
0
2000
1500
220900
-1.800
219100

108750,45
11671,74
120422,19

108.750
-10.330
98.420

120422
-1.800
118622

Andel til 2. hovedkreds af indbetalt kontingent udgør kr.
37.913,50
Sorø, den 4. februar 2004
Frank Hartmann (sign.)
kasserer
Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden.
Beholdning er forevist og afstemt.
Sorø, den 11. marts 2004
Bruno Sørensen (sign.)
Søren Dyberg Larsen (sign.)
revisor
revisor
Ad 4 : Jens Kurt Lundberg gjorde status over holdturneringen 2003/04:
Det var med spænding at følge tilmeldingen af hold til den nye struktur i holdturneringen. Det gav
ingen problemer i B1 rækken, hvor udbuddet passede med efterspørgslen. Anderledes var det i B2
rækken, hvor der var 3 hold for mange, men alle 3 klubber var i forvejen repræsenteret i B 2
rækken, så jeg valgte at foretage klubspredningen frem for det styrkemæssige aspekt.
C –rækkerne med 18 hold blev løst geografisk med en sydlig C1 række med 4 (dobbeltrunder) og C2
og C3 med hver 7 hold. Desværre kunne der ikke blive hold nok til 7 runder, hvilket var det
næstbedste i situationen.
I oktober blev holdturneringshæfter sendt rundt. Tak til Henrik Knudsen, der sørger for layout og
tryk. I løbet af 8 dage fik jeg en stor papkasse med i alt 375 eksemplarer til fordeling til 58 hold eller
26 klubber. Jeg anvendte ikke mindre end 1½ time på posthuset for vejning og indkøb af porto, selv
om jeg havde forberedt mig i forvejen på storbreve, maxibreve og standardbrev med diverse vægte
og største tværsnit. Det lykkedes og mig bekendt var der ingen med strafporto. Nå men 1.000 kr. i
porto er jo også en pæn sum for udsendelsen. Programmet er vigtigt, så vi må håbe det er alligevel
er pengene værd.
22.oktober blev en dato jeg ikke lige glemmer med det samme, idet jeg dagen i forvejen følte, at jeg
måtte give Nyk S dispensation for opstilling af holdet på styrkelisten for at kunne give en stærk
spiller mulighed for at spille skak. Det endte desværre i en frustration af sagen, hvor ikke alle kunne
stilles tilfreds. Jeg måtte således kaste tømmerne og lade en anden mere rutineret TL komme til.
Som oplæg ville jeg gerne fortsætte den administrative del i holdturneringen og internetarbejdet.
Heldigvis for vor holdturnering tog NSL ansvar og tog den tabte TL kasket på. Samarbejdet i
holdturneringen har således været et parløb med hyppige mails, tlf. og sågar en intern internetside
har været i anvendelse.
1.runde var noget hektisk, da Møn lige før runden meldte afbud, da de ikke kunne stille hold, men
heldigvis fik NSL overtalt Møn og deres modstander hold til at udsætte kampen, ellers ville C1
rækken blive et meget uinteressant bekendtskab.
Af holdsætningsfejl har jeg noteret 7 i alt, hvor fejltagelsen generelt skyldes at man ikke lige havde

holdstyrkelisten med sig, men også brug af reserver har voldt lidt kvaler. I turneringen har der ikke
været nogen indberetninger om protester over kampenes afvikling, hvilket jo givet vis har gjort det
noget nemmere. Internet indberetningerne er nu indarbejdet som rutine, hvor kamplederne har sat
sig godt ind arbejdsgangene og indsat de korrekte oplysninger i de tiltænkte rubrikker. Jeg vil
foreløbig fastholde at man skriver holdstyrke nr. ud for spillerne, da jeg på denne måde havde
forventet at kunne undgå nogle holdsætningsfejl.
I vor holdturnering har 538 i alt deltaget, hvor 136 har spillet samtlige kampe for deres hold. Der er
16 tilmeldte holdspillere, der ikke nåede i kamp, hvilket jo nok kan forklares? Det kan være
manglende lyst og tid, men måske også fordi spillerne ikke er blevet spurgt af deres klub om de ville
deltage på holdet. Nogle hold har simpelt hen reserver på alle pladser. Afbudsprocenten har i denne
sæson været på 23 %, hvilket er et par procent højere end sidste år.
Heldigvis er der mange der hjælper til og spiller rigtig mange kampe for deres klub. 8 har opnået 10
kampe og 9 har klaret 9 kampe.
Det er ikke lykkes at stille fuldt mandskab for der har manglet i alt 21 på tomme brætter.
Nogenlunde fordelt på alle runder, dog en tendens til at vi her i slutningen af turneringen har fået
lidt flere. Efter 2 runde blev der indført en ændring af praksis, så den klub, der ikke kunne stille fuldt
hold skulle ringe til TL og modstanderhold, således at man ikke behøvede at holde en spiller på
spillestedet 1 time uden kamp. Senere i dagsordenen har hovedkredsen stillet forslag om stramning
af regelsæt. I divisionsturneringen tildeles der advarsler for ikke at møde op.
Vi har i sæsonen undgået at få aflysninger på grund af vintervejr, bortset fra en enkelt kamp, hvor
Dianalund på grund af føret ikke turde køre til Køge, men heldigvis var der farbart fra Dianalund til
Holbæk på samme spilleaften.
Sidste runde var som sædvanlig spændende, ikke mindst på grund af vi fik 2 nedrykkere fra
divisionsturneringen, således at der længere ned i holdturneringen evt. skal foretages omkampe for
at blive i rækken.
I A-rækkerne er der udsigt til omkamp mellem Dragsholm og Møn.
Vindere af M rækken blev Nyk F med 44½ points (jeg kan ikke huske at noget hold har vundet så
stort før).
I A1-rækken blev det Østsjælland med 34½ pts og A2-rækken, hvor afgørelsen først kom sidst på
afslutningsrunde, trak Skovbo det længste strå med 37½. Korsør var ellers 1½ point foran før
runden.
I B1-rækken vandt Nakskov med 18½ point og B2-rækken gik førstepladsen til Sorø med 21½ pts.
C1 rækken var tæt løb mellem SØL og Nyk F, men i sidste runde sikrede Nyk F sig sejren med 15½
pts. C2-rækken gik sejren til Dianalund 4 med 15½ og C3-rækken vandt Holbæk 6 med 16½ pts.
Max scoren i år går til Semir Nikontovic, Nyk F (M-rk), Tim Wagner, Østsjælland (A1-rk), Christoffer
Munkholm, Sorø (B2-rk) og Sune Jacobsen, SØL (C1-rk). Alle tillykke!
Jeg vil sluttelig takke alle for en god turnering! Håber vi ses i næste sæson.
Der blev uddelt præmier og holdturneringen blev debatteret. Der var enkelte spørgsmål til
bestyrelsen vedr. den kommende sæson.

ad 5) Forslag a: 1. Nyk S Skakklub, formanden [vedtaget 41 for / 0 imod / 10 blanke]
Foreslår at holdturneringsreglementets punkt 7E slettes.
Punkt 7E Lyder: ”Anvendelse af en spiller, der ikke er tilmeldt noget hold, udelukker en senere

anvendelse af samme spiller på et lavere placeret hold.”
Bemærkninger til vores forslag:
Formålet med punkt 7E har måske været at forhindre en meget stærk reserve i at spille på mange
forskellige hold. Imidlertid forhindres en sådan udnyttelse af reserver af punkterne 6A , 6B og 7B.
Efter vores bedste mening er punkt 7E derfor overflødigt.
Forslag a: 2. Sk1927 Ringsted, formanden [forslag bortfalder efter ønske af forslagsstiller, da a:1
blev vedtaget]
Holdturneringsreglementet foreslås ændret således, at § 7 E udgår.
§ 7 E har følgende formulering: ”Anvendelse af en spiller, der ikke er tilmeldt noget hold, udelukker
en senere anvendelse af samme spiller på et lavere placeret hold.” Motivation: Reglen er unødvendig
og uhensigtsmæssig. Reglen er unødvendig, da anvendelse af reserver i forvejen er fuldt
tilstrækkeligt reguleret i § 7 C. Reglen er uhensigtsmæssig, da den betyder, at en spiller, der står
placeret på styrkelisten som reserve under spillerne på klubbens laveste hold, straffes med
udelukkelse fra at spille som reserve på det laveste hold, hvis han en enkelt gang lader sig overtale
til at stille op som reserve på et højere hold. Dette er hverken rimeligt eller velbegrundet. Både
spilleren og klubben straffes dobbelt, da man på ingen måde kan siges at have haft en fordel –
tværtimod har man sandsynligvis gjort sit yderste for dog at stille fuldtalligt.
Forslag B: Fra hovedkredsbestyrelsen [vedtaget 24 for / 22 imod / 5 blanke]
"For hver udebleven eller manglende spiller på et hold, idømmer turneringslederen holdet ½
strafpoint med mindre, der er en gyldig grund til udeblivelsen. Dette gælder dog ikke hvis en spiller
indsættes efter 1/2 time".
På bestyrelsens vegne Niels Steen Larsen
Forslag C: Næstved Skakklub, formanden [ej vedtaget 15 for / 23 imod / 13 blanke]
Til delegeretmødet vil Næstved gerne stille forslag om rating af M-rækken.
Forslag d: . Østsjællands Skakklub, formanden [ej vedtaget 19 for / 30 imod / 2 blanke]
Forslag til delegeretmøde for 2. Hovedkreds om ny B-række.
Det forslås at B-rækken og C-rækken nedlægges i deres nuværende form, og erstattes af en ny Brække bestående af 6 mandshold med fri tilmelding. Det tilstræbes at grupperne bliver på otte hold.
Det skal dog tillades at have færre hold i en gruppe, når geografiske hensyn taler herfor. I den
nuværende turnering deltager 34 4-mandshold. Ved en sammenlægning må man nok regne med 1
hold mindre i de Klubber der har to eller flere hold i turneringen, hvilket giver ca. 26 hold. Alle
gruppevindere rykker op, dog højst/normalt 4 hold. Hvis der er mere end fire grupper spilles en
oprykningskamp mellem de 2 gruppevindere, der har den laveste gennemsnitsscore. I øvrigt
fastlægges regler for nedrykning fra A-rækken efter de eksisterende regler, idet formuleringen om 2
B-hold falder bort. I tilfælde af ekstraordinær oprykning, fastlægges reglerne af kredsbestyrelsen.
Straffebestemmelser: Udebliver eller trækker et hold med 6 spillere sig fra en kamp eller møder
holdet ikke op med mindst 4 spillere, annulleres alle holdets kampe og holdet placeres på
sidstepladsen. Begrundelser for forslaget om den nye B-række: Det hold, der kvalificerer sig med 6
spillere, har præsteret en mere retfærdig og logisk kvalifikation. Princippet om fire mand i en bil vil
delvis udlignes på grund af de kortere geografiske afstande. I øvrigt praktiserer mange klubber ikke
af praktiske grunde opsamling centralt. Der er også tale om en harmonisering af holdstørrelsen til
det normale i den øvrige turnering.

Forslag e: Østsjællands Skakklub, formanden [forslag bortfalder efter ønske af forslagsstiller]
Ændring af betænkningstiden.
Det foreslås, at betænkningstiden for B-rækken ændres til 1 time og 30 minutter til hele
partiet. Begrundelser for forslag til ændring af betænkningstiden: 1. Det vil gøre det lettere for
medlemmer der har tidlig mødetid næste dag, at være aktive i holdturneringen. 2. Det bliver lettere
at få fyldt ”huller” ud, når faste spillere bliver nødt til at sende afbud. Dermed får vi forhåbentlig
tilstande, hvor færre hold bliver tvunget til at møde med reduceret hold.

ad 6) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. [Enstemmigt vedtaget]

ad 7) Valg:
Niels Steen Larsen blev genvalgt som formand. Der var ikke andre opstillede.
Poul Buhl, Poul Møller Petersen og Peter Holst blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ikke
andre opstillede.
Jacob Steenstrup og Jacob Kloch blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Der var ikke
andre opstillede.
Bruno Sørensen og Søren Dyberg blev genvalgt som revisorer. Der var ikke andre opstillede.
Henrik Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Der var ikke andre opstillede.
Turneringskomiteen: 2 medlemmer var på valg og den ene ønskede ikke at genopstille. Der
var fire kandidater til de to poster. De fik følgende stemmer: Henrik Knudsen 28, Henrik
Nielsen 12, Erik Carlsen 18 og Svend Dyberg Larsen 44. Følgende er Henrik Knudsen og
Svend Dyberg Larsen i turneringskomiteen.
Morten Olsen og Henning Rasmussen blev genvalgt som turneringskomitesuppleanter. Der
var ikke andre opstillede.
ad 8) Under eventuelt blev der trukket lod om, hvem af klubberne Dragsholm og Møn, som skulle
have hjemmebane-status i nedrykningsomkampen.
Morten F. Jensen spurgte om andre havde haft problemer med Dansk Skaksalg. Det viste sig, at der
var flere tilstedeværende, som havde haft problemer. Morten ville samle diverse klager og rette
henvendelse til DSU’s bestyrelse.
NSL spurgte, om der var nogen af de tilstedeværende klubber, som kunne være vært til næste års
delegeretmøde. Morten F. Jensen mente, at Præstø kunne påtage sig opgaven.

