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Dansk Skak Union 
2. Hovedkreds 
Indkaldelse til delegeretmøde 
Dato: Lørdag d. 12. april 2014 - kl. 13.30 
Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse 
 
Tilstede: 15 klubber, 41 stemmer, 23 deltagere 
Peter Stein Holst og Torben Jensen var fraværende af bestyrelsen 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Forslag Erik Carlsen. valgt 

2. Formandens beretning 
"Velkommen til delegeretmøde i 2. hovedkreds. 

Anders Brinkhard, Skælskør Skakklub er død siden vores sidste delegeretmøde. Anders var en 
flittig og engageret deltager i vores møder og omdrejningspunktet i Skælskør Skakklub. Lad os 
mindes Anders Brinkhard! 

Min beretning er en status over aktiviteter i hovedkredsen i 2013 og vil som vanlig også 
komne ind på tendenser i dansk skak generelt. I mange år har vores delegeretmøder været 
præget af en god og konstruktiv debat. Det håber jeg også vil afspejle sig i dette års 
delegeretmøde.  

I dag har var vi et vigtigt emne på dagsordenen: Holdturneringen. Jeg håber, vi kan nå frem til 
en god løsning for den fremtidige holdturnering i hovedkredsen! 

Unionens medlemstal synes at have stabiliseret sig med en tendens til en lille fremgang. Vi er 
vel efterhånden også nået ind til ”kernemedlemmerne”. I vores egen hovedkreds har der 
desværre igen været tale om en lille tilbagegang. Pr. dags dato er vi 306 seniorer mod 307 
sidste år. Pensionister er der 169 mod sidste års 186. Børnemedlemmer har vi 41 af mod 45 
sidste år, mens antallet af juniorer er 17 mod 13. Vi har i alt mistet 18 medlemmer. Vi er 
samlet set 533 medlemmer mod sidste års 551. Det er ikke tilfredsstillende.   

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. Men på sigt kan vi altså ikke overleve, hvis medlemsflugten 
fortsætter. Der bør være flere personer, der påtager sig ledelsesopgaver i klubberne. Hvis 
vores klubber fortsat skal bestå, kommer vi til at sætte initiativer i gang, der kan øge 
medlemstallet og navnlig bør vi gøre det på ungdomssiden.  

I år har jeg bemærket, at Maribo Skakklub har iværksat en åben klubaften på fredage, hvor 
alle unge som gamle er velkomne. En blanding af instruktion, spil og hyggeligt samvær har 
foreløbigt kastet 5 nye medlemmer af sig. 

Køge Skak Skakklub har i år afviklet 2 stormesterturneringer, hvoraf den ene talte som nordisk 
mesterskab. Der har således været megen fokus på klubben, og faktisk har det betydet, at 
man har oplevet en medlemsfremgang på 5! 

Køge Skakklub har også sat Køge Skakskole i søen. Et initiativ, der er målrettet skolerne i 
Køge-området, hvor man gennem skakklubben søger at etablere skakundervisning på de 
enkelte skoler og i klubbens lokaler. Det er tanken, at børnene meldes ind i DSU gennem Køge 
Skakklub. Køge Kommune har ydet et ikke ubetydeligt tilskud til dette projekt!  
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I den forbindelse er det værd at pege på de muligheder, som folkeskolereformen lukker op for. 
Der er lagt op til, at skolerne åbner sig mod det lokale foreningsliv og inddrager det i sine 
aktiviteter. Her har skakspillet nogle gode muligheder for at udvikle børns evne til at 
koncentrere og fordybe sig. 

Præstø har ligeledes i sæsonens løb haft gang i ungdomsarbejdet med et træningsseminar 
over en week-end, hvor nogle af landets bedste ungdomsspillere sammen med 
ungdomslandstræneren deltog. 

Der er mange gode initiativer i gang i hovedkredsen. Her er ikke plads til at nævne dem alle, 
men I er velkommen til at supplere med eksempler på gode initiativer. 

Sidste år talte jeg om stordriftsfordele i forbindelse med KKSA-samarbejdet (med Køge, 
Skovbo, Solrød og Bornholm). I dag skal vi tage stilling til, hvordan den fremtidige 
holdturneringsstruktur skal se ud. Men stordriftsfordele kunne også betyde, at vi som 
hovedkreds måske skulle overveje, om vi ikke på sigt burde indgå i et samarbejde med 8. 
hovedkreds om en fælles holdturnering. 8. Hovedkreds har nogle af de samme problemer som 
os med vigende medlemstal og problemer med at skabe en interessant holdturnering. 
Bemærk, at jeg ikke har sagt ”fusion”. Hvis et samarbejde kom i stand kunne man måske 
forestille sig 2 mesterrækker og et antal A-rækker, hvor man i det centrale område kunne 
have klubber, der nogle gange kørte mod nord og andre gange mod syd. Klubber beliggende i 
vores yderområder ville således ikke opleve den store forskel; men samlet set ville det blive 
lettere at lave en holdturnering.  

DSU`s nye kartotekssystem og turneringssystem, som skal lette den daglige 
medlemsadministration, er så småt ved at komme i gang. Turneringsdelen ser ud til at køre 
godt og er åbnet op, så man kan bruge det, når man skal tilmelde sig en turnering. Det er 
også hensigten, at man i klubberne kan bruge det til at arrangere hurtigturneringer og 
ungdomsturneringer.  

Kartotekssystemet er åbnet for hovedkredsenes kartoteksførere. På sigt åbnes også for 
klubbernes kasserere, så medlemsadministration kan foretages direkte fra klubberne. Dertil er 
vi ikke helt kommet endnu. 

Ungdomsarbejdet:  

JGP-serien, der før har været et af vore store slagtilbud, har i denne sæson kun været en 
skygge af sig selv. 5 stævner har været tilmeldt. Af dem har to været aflyst. Der er således 
kun afviklet 3 stævner: Haslev 26 deltagere d. 29. marts, Sorø: 8 deltagere d. 16. marts, Møn 
11 deltagere d. 2. feb..  

Det virker ikke, som om klubberne har været særlig interesserede i at byde ind med stævner 
og deltagere. Det er skuffende, da vi i bestyrelsen havde gjort os umage med at opstille helt 
klare regler for stævnernes afvikling. Sidste år i min beretning sagde jeg: ”Undervejs i 

grandprix-serien er vi blevet opmærksomme på nogle ting, der kan forbedres. Det tager vi fat 

på til næste sæson”. Jeg mener, at vi har rettet op og tydeliggjort reglerne. Der er måske 
noget, vi som bestyrelse har misforstået. Hvis det er tilfældet, vil jeg gerne have det at vide. 
Vi har hvert fald ikke hørt noget fra medlemmerne. Man kunne selvfølgelig også spørge, om 
disse stævner har overlevet sig selv. Det håber jeg ikke!  
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Min tanke er, at vi skal bevare JGP. Vi skal alle være dygtigere til at sælge den og få vores 
unge spillere til at deltage.  

Den meget ringe deltagelse i JGP-serien betyder, at dette års Sjællandsmesterskab kommer til 
at foregå med åben tilmelding. Kvalifikationen gennem lokale stævner er sat ud af kraft.  

Spændende bliver det også at se, hvordan DSU´s landsdækkende ungdomsserie, der vil 
komme til at minde meget om den sjællandske JGP-serie, vil spænde af. 

Divisionsturnering: Næstved deltager i 1. division og gjorde det igen i år flot. Det blev til en 
2.-plads 3½ points fra oprykkerpladsen. 

I 2. division gr. 2 havde vi fire deltagere med: Holbæk klarede sig igen flot. Det blev til en 2.-
plads – kun et sølle point fra oprykning. Køge kom efter en lidt nervøs start ind på 
fjerdepladsen. Nyoprykkerne fra Sorø fik en flot debut med en 5. plads og 30 points! I mange 
år har Ringsted været fast inventar i 2. division. Men i år gik den ikke længere. 23½ points og 
en 7. –plads betød nedrykning. Nyt divisionshold fra 2. HK bliver Holbæk, der således får to 
hold i 2. division! 

Pokalturneringen: 12 hold havde tilmeldt sig. Det blev til 5 bredderækken og 5 i 
eliterækken. Kalundborg vandt bredderækken med 9½ points og Ringsted satte sig på 
førstepladsen i eliterækken med sikre 12 points. Jyderup og Præstø var eneste tilmeldte i 
ungdomsrækken. I sandhed et løft til en ellers skrantende turnering!   

EMT-konkurrencen: I sæsonen, der sluttede i 2013, havde vi 30 turneringer med i 
konkurrencen. I alt deltog 230 forskellige personer. Det er samme niveau i forhold til sidste år! 

Og hvem vandt så i sidste sæson? Ja, endnu en gang blev det Henning Jakobsen fra 
Nordfalster 15 turneringer og 118½ points. Nr. 2 blev Jan Ambirk med 105½ points og 3.-
pladsen gik til Jørgen Olsen fra Nordfalster med 93 points.  

Fusionsplaner: Dette punkt har vi haft oppe de sidste mange år. Der er ikke sket noget siden 
sidst. De forskellige hovedkredse har ikke travlt med at lade sig fusionere.  

Hjemmesiden: Har man sagt hjemmeside, har man også sagt JENS LUNDBERG. Det har jeg 
sagt i snart mange år på disse delegeretmøder. Men det skal vi ikke sige fremover. Jens har 
valgt at gå på pension fra sin hjemmeside. Den indsats, Jens har ydet for skakken i vores 
område, er uvurderlig. Altid opmærksom på aktiviteterne i området og meget hurtig med at 
opdatere og informere os andre om, hvad der foregår! En fantastisk indsats afsluttes i dag. Vi 
siger alle mange tak!   

Ny hjemmeside-redaktør fra i morgen bliver Jan Ambirk, som så småt er begyndt at 
begyndt at trykke på tasterne. Jan har mange idéer til arbejdet med hjemmesiden. Måske han 
vil supplere efter beretningen. 

Hæderstegn: 2. Hovedkreds tildeler Arne Mandrup Nielsen, Haslev Skakklub Dansk Skak 
Unions hæderstegn. 

Arne har i mange år på en særdeles inspirerende måde været en af drivkræfterne i Haslev 
Skakklubs fine ungdomsarbejde, ligesom han er en god skribent i lokalpressen, når det drejer 
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sig om skaklivet på Haslev-egnen. Arne er samtidig en flittig og aktiv deltager i de lokale 
turneringer. 

Initiativpræmie: 2. Hovedkreds tildeler Køge Skakklub Dansk Skak Unions initiativpræmie. 
Klubben har med stor idérigdom sat en række initiativer i gang. Der er således i 2013 
arrangeret 2 store internationale turneringer med virkelig flot live-dækning. Andre turneringer 
er i støbeskeen. Klubben er sammen med 3 andre skakklubber indgået i Køge Kyst Skak-
Alliancen, hvor man hjælper hinanden med at lave større arrangementer. Køge Skakklub har 
endvidere i 2013 vendt den negative medlemsudvikling og har oplevet en flot fremgang. 

Klub med størst medlemsfremgang: Maribo og Køge Skakklub, som har fået en tilgang på 
5 nye medlemmer. Som den mindste af de to klubber tilfalder årets skakur Maribo. 

Bestyrelsen: skal der også lyde en varm tak til. Som 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. I yder en fantastisk indsats til gavn for skakken" 

Kommentar:  
Medlemssituation og ledelsesproblemer. ingen bemærkninger. 
Folkeskolereform: Arne, Haslev: skakskole i klubregi. Hver uge kommer Arne på besøg på en 
skole i området og taler med lærer og elever. 14-16 deltager hver fredag eftermiddag. Gode 
lokaler er nødvendig, samt opsøgende arbejde. Få fat på børnene og kontakt til forældre bl.a. i 
SFO. 
Holdturnering og 8.hk: Thomas, Nyk S,  er der kontakter til 8.hk? Er der en reel mulighed? 
Bruno, Dianalund: Geografisk mulighed. Meningen for os er vel det gamle Roskilde Amt. Vi ved 
ikke hvordan 8.hovedkreds stiller sig? En rimelig løsning og fælles turneringsledelse. Carl-Erik, 
Kalundborg. Logistik udfordring.  
Lars, Faxe: går ind for samarbejde med evt. dobbeltstævne. Svend-Erik, Faxe: 3 A rækker. 
Erik, Køge: 2  mesterrækker og måske 3 A rækker. Skovbo formand: tilkendegivelse, tag blot 
kontakt til 8.hk. NSL: pt. meget løst plan og ikke aktuel. 
JGP stævner:  Lars, Faxe: kør videre med det. Skoleskakken lever i bedste velgående. Morten, 
Præstø: har ikke været så flittige i sæsonen. Samarbejde med juniorleder ikke været så god. 
Sendt mail, men intet svar fra bestyrelsen? Jan, Vordingborg: JGP bør fortsætte. God gang i 
skoleskakken. Grøde i noget omkring. Det lange seje træk. Arne, Haslev: oplagt i 
skoleskakken. Læreren kunne sige, at nu er der chance til at komme til stævne. God mulighed 
for at lære at spille bl.a. med ur og lære mere om skak. På sigt kommer de unge mennesker i 
klubben, fortalte Arne. Det gælder om at engagere både forældre og børn. NSL: manglende 
modspil. Sæsonstart 2013. Skuffet over ikke at have modtaget nogen konstruktiv modspil om 
de nye regelsæt for JGP stævner. Er det  makværk? Konstateret at der var for få med. Vi 
lægger os nu i  selen. Vil ikke hakke på nogen. Diskuteret i dag, hvordan vi kommer videre. 
Kontakt til klubber om at arrangere stævner til næste sæson. Ned i bølgedalen, vi skal op på 
toppen igen. Gerne 20-25 deltagere hver gang.  
Ny hjemmesideredaktør, Jan Ambirk, Vordingborg: tak for god information. Nye tiltag. Synlige 
partier. EMT og klubturnering. Interessante stillinger. Hovedpunkter med billeder. Klubbers 
historier. Arne, Haslev: grafik kan være vanskelig for svagtseende og han henstiller til lettere 
side. 
Jan, Vordingborg. Aflysninger for EMT turneringer. Kan der gøres noget?  

 
3. Regnskab 2013 

Bjarne Haar, regnskab godkendt.  
Carl Erik, Kalundborg. Aktivitetsplan efterlyses og succesplan for budgetposten 20.000 kr. Svar 
den indeholdt: JGP stævner, instruktør, JGP tilskud hæves. Medaljer og præmier. Arne, 
Haslev: Fastholde juniormedlemmer lige så vigtig som nye. 



2. Hovedskreds

Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12  2013

REGNSKAB REGNSKAB Budget

INDTÆGTER: 2013 2012 2013

Kontingent fra klubberne 255980 264063,5 268000

Kontingent fra enkeltmedlemmer 1040 1200 1200

Holdturneringen 10000 10500 10500

Pokalturneringen 0 0

Juniorudligning 0 0

Renteindtægter 29,47 140,42 2000

Andre indtægter 0 2

Indtægter ialt 267049,47 275905,92 281700

UDGIFTER

Kontingent til DSU 222217,5 233097,5 230000

Medlemsfremmende aktiviteter 2000 3000 3000

Delegeretmøde/bestyrelse 12268,4 13815,6 15000

Junioraktiviteter 20217,82 14949 23000

Holdturneringen 8980 13088 12000

EMT konkurrencen 2500 3700 3700

Pokalturnering 2504,5 1888 1500

Divisionstilskud 6574 4140 5000

Diverse 1971,37 2094 2000

Udgifter ialt 279233,59 289772,1 295200

 

Driftsresultat -12184,12 -13866,18 -13500

Status pr. d.d.

REGNSKAB REGNSKAB

AKTIVER 2013 2012

Bankkonto 1 15809,3 12421,52

Depotbankkonto 15551,31 110585,21

Tilgodehavende 1040

Obligationer 79872 0

AKTIVER ialt 112272,61 123006,73

PASSIVER

Primo 122506,73 136372,91

Gæld 1950 500

Årets resultat -12184,12 -13866,18

PASSIVER ialt 112272,61 123006,73

  

Revisorer: Kasserer:

Bruno Sørensen: Bjarne Haar:

Søren Dyberg Larsen:

admin
Gul seddel
Regnskabet forevist på delegeretmødet med behørige underskrifter af kasserer og revisorer



Budget

INDTÆGTER: 2014

Kontingent fra klubberne 255.000

Kontingent fra enkeltmedlemmer 1.000

Holdturneringen 10.000

Renteindtægter/udbytte 1.000

Indtægter ialt 267.000

UDGIFTER

Kontingent til DSU 220.000

Medlemsfremmende aktiviteter 3.000

Delegeretmøde/bestyrelse 12.500

Junioraktiviteter 20.000

Holdturneringen 9.000

EMT konkurrencen 2.500

Pokalturnering 2.500

Divisionstilskud 3.500

Diverse 2.000

Udgifter ialt 275.000

 

Driftsresultat -8.000
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4. Holdturnering 2013/2014 

"Det har ikke været let at få dette års holdturnering på plads. Der var tekniske problemer med 
tilmeldingen. Det blev til at der måtte foretages gammeldaws mail tilmelding. Jeg måtte have 
gang i regnearket fra gammel tid. Håbede det kun var en 14 dages tid, men der gik tid og først 
frem til ugen før 1.runde fik vi det tekniske på plads med tabeller og holdstyrkelister. 

Puslerierne med tabellerne var som sædvanlig en stor udfordring. Det bliver ikke nemmere, da 
der var kvalificeret klubber, der trak sig som 8-mands hold i A rækkerne. Vi måtte derfor give 
chancen til bl. a. Sydøstlolland, der velvilligt kunne stille hold. Altid svært at dele sol og vind 
lige. Det er især de geografiske yderklubber, der af og til må tage en lang tur for at spille 
holdkamp. 

Af tilmeldingen til B rækkerne kom det ikke overraskende, at der kun var 21 hold. B1 som 
sidste år dobbeltrunde med 4 hold. B2: 5 hold ? Heldigvis kunne Næstved stille med et ekstra 
hold, så vi kunne spille 5 runder med 6 hold. B3: 6 hold med 5 runder. Jeg har hørt, at en del 
klubber ønsker hellere at spille 7 runder end de 5. Hvis man dummer sig i en enkelt runde kan 
det ikke rettes op igen. 

Vi kom i gang. Der har ikke været nogen som helst problemer i at der ikke længere blev 
udsendt holdhæfter. Man klarer sig tilsyneladende fint med internet og downloads. 

Slutstillingen: 

M-rækken: Nr. 1:Holbæk 2 fik 33 p og 10 MP. Nr. 2: Dianalund 1 med 30½ p samt 8 MP. 
3.pladsen til Præstø 1 med 30 p og 8 MP. Nedrykning til Kalundborg og Vordingborg. 

A1-rækken: Nr. 1: Faxe 1 fik 41½ p og 10 MP. Nr. 2: Haslev 1 med 35 p og 10 MP. 3.pladsen 
til Maribo 2 med 29½ p og 10 MP. Nedrykning til Præstø 2. 

A2-rækken: Nr. 1: Køge 2 fik 43 p og 14 MP (fuldt hus). Nr. 2: Skovbo 1 med 33½ p samt 8 
MP. 3.pladsen til Holbæk 3 med 33 p og 11 MP. Nedrykning til Dianalund 2. 

B1-rækken: Nr. 1: Nykøbing F 1 med 12 p og 6 MP. Nr. 2: Møn 1 med 11½ p og 6 MP. 
3.pladsen til Maribo 3 med ½ p. Her er det kuriosum, at Maribo 3 vinder præmien, idet både 
Møn og Nykøbing F ikke så sig i stand til oprykning sidste år. Lidt kedeligt for rækken at 
Sydøstlolland i sidste runde kørte forkert og landede i Stege, i stedet for i Maribo. Dermed 
måtte holdets resultater slettes af tabellen og alle holdes kampe nulstilles efter reglementet.  

B2-rækken: Nr. 1: Tølløse 1 fik 12 p og 8 MP. Nr. 2: Køge 3 med 11½ p og 5 MP. 3-pladsen til 
Greve 1 med 11 p og 6 MP. Meget jævnbyrdig række, hvor kun Præstø havde det svært. 

B3-rækken: Nr. 1: Jyderup 1 fik 19½ p og 10 MP. Holdet afgav kun ½ p. Nr. 2: Dragsholm 1 
med 14½ p og 8 MP. 3.pladsen til Holbæk 4 med 8 p og 4 MP.  

Af holdstyrkelisterne kan iagttages at der var meget store forskelle i  rating, hvilket gør en 
match temmelig uinteressant for begge parter. Desværre skæmmes holdturneringen af 
manglende mandskab på sidste brættet. Der er ærgerlig at komme til en holdkamp og der ikke 
er mødt en modstander. Der blev således uddelt 6 halve strafpoints for sæsonen. Situationen 
er generelt, at klubberne ikke har de fornødne reserver ved sygdom og fravær, hvor vi bl.a. 
bør ændre holdturneringen til 4 mands grupper også i A rækken.   
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Der blev 5 topscorer: A2: Kasper Henriksen, Køge. Claus Kronholm Møller, Skovbo. B1: John 
Hansen, Møn. B2: Leif Jensen og  B3: Svend Ellegaard.   

Henning Jakobsen, som holdturneringsleder har klaret opgaven hidtil rigtig flot. Vort hold 
administrationssystem som Per og Verner er programmører på, kan være lidt vanskelig at 
danse med til tider, men stort set virker det. Jeg har kun hørt om en rigtig god sagsbehandling 
på turneringsleder niveau, hvor der skulle tages aktion her og nu. Takker også for det 
fortrinlige samarbejde i holdteamet, hvor vi støtter og informerer hinanden om status og 
forløb. Jens Lundberg" 

Jens Lundberg gennemgik turneringen. Præmie udleveres med diplomer.  
Ringsted formand: stiller ikke op i holdturneringen 2014-2015. Heller ikke med 4 mands hold. 
Klubben lukker ikke, men opfordringen (rettidig omhu) til andre at se i deres vedtægter, 
hvordan det skal gå med midler, materiel mm. ved klubs ophør.  
Omkamp i A rækken bliver en mulig nødvendighed. Vides ikke pt. Afventer forslag. 

 
5. Indkomne forslag – disse skal være formanden i hænde senest 23. marts 2014 * 

forslag bagerst i notatet. 
Forslag 1 Morten, Ringsted: en blid overgang til 4.mands hold i A rækken.  
Ove, Holbæk: kortere  kørselsafstand bliver nok ikke en realitet. Antal hold bliver færre og 
færre. Ikke sikker på at der kommer flere hold. Tilsagn om hvor mange hold.  
Carl-Erik, Kalundborg: bevar turneringen som den er. Måske med 2 x 6 hold i A rækken med 
8.mand samt finalegruppe.  
Morten, Præstø: efterlyser B og C rækker. Har ikke nok hold.  
Bruno, Dianalund. Fastholde 8 mands hold. Ikke gode nok til at promovere, samt at afholde 
stævner.  
Lars, Faxe. Hvordan får vi lavet C rækker? Halvere A rækken kan give flere hold?  Gerne 
stævne. 
Jannik, Tølløse. Bevare som det er pt.  
Thomas, Nyk Sj. Mener ikke at man skal skrotte 8 mands hold. Holdfornemmelse.  
Carl-Erik, Kalundborg: problemstillingen forsvinder ikke,  når et A hold med 4 mand skal rykke 
op i mesterrækken. A rækken er en fødekæde til mesterrækken.  
NSL: forståelse for at sætte i gang 2015-2016, men bliver rigtig vanskeligt.  
Svend-Erik, Faxe: med 4 x 4 mands hold mangler holdfølelsen.   
Morten, Præstø: ikke en ny beslutning. Sidste års delegeretmøde havde vi forslaget om  4 
mands hold. Store styrkemæssige forskelle er ødelæggende for holdturneringen.  
Ove, Holbæk: hold som har styrke til C hold. Ikke tilfældet længere. Den jævnbyrdighed findes 
ikke længere.  
Svend-Erik, Faxe: bør matches 8.hovedkreds holdturnering med 1 M og 1 A række.  
Bjarne, Præstø: forslaget burde have været sat i gang før end de sidste 2 måneder.  
Thomas, Nyk Sj: frivillig at tilmelde 4 eller 8 mands hold i A rækken og B rækken.  
Carl-Otto, Dianalund: fokuser kun på 2.hk. holdturnering. 
Hans, Skovbo kommenterede Skovbos forslag 4.  
Bruno: stærk klub med 4 medlemmer. Skal vel ikke lægges nogen begrænsning ind. Sådan er 
skak.  
Hovedkredsbestyrelsens forslag: kommenteret af Leif Jensen.  
Svend-Erik, Faxe: 2 klubber burde kunne søge sammen og stille med 8 mands hold.  
Bruno, Dianalund: advare mod hold sammensætning af blandet hold. Klub og holdfølelse.  
NSL: Ikke aktuel og ikke diskussionsemnet i dag.  
Svend-Erik, Faxe, forslag  3: kommentar. Kun en nødløsning, ville helst beholde struktur som 
den er. Forslag først fra næste sæson 2015-16, så klubberne har mulighed for at spille efter 
forslaget. Kan også finpudses med nødvendige regler.  
NSL: sætte i kraft så hurtig som mulig og forslag om at det burde være med det samme.  
Arne, Haslev: socialt med fælles stævner.  
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Lars, Faxe: formål at skabe en stærk A række og ny C række.  
Jannik, Tølløse: juniorspillere blive ikke skræmt væk af stærke spillere.  
Carl-Otto, Dianalund: de fleste beder om 8 mands hold og ikke 4 mands hold i A rækken.  
Thomas, Nyk Sj: tag det afslappet og lad være med at foretage afstemning.   
Morten, Præstø: vi skal finde ud af noget. Vi har haft et helt år.  
Jens Lundberg, Jyderup: har ikke mulighed for at rykke op i en 8 mands række. Vi stiller 4 
mand og søger om dispensation for 4 konstante afbud. Samtidig svært for små klubber at 
kunne stille fuldt hold.  
Carl-Erik, Kalundborg: købte ikke tanken om hovedkredsens forslag med 4-mands hold, der 
skulle kunne bevare Jyderup Skakklub. 
De delegeret drøftede 6-mands grupper, men dette var ikke på dagsorden.   
 
Afstemning om 4 eller 8 mands hold i A-rækken: Fortsætte med 8 mands hold for 32 stemmer 
og for 4 mands hold: 7 stemmer. Hverken for eller imod: 2 stemmer. 
 
Skovbo forslag 2 (videst forslag). Ændringsforslag B rækken med 4 mands hold + Haslevs 
forslag med slutspilsafvikling. 12 stemmer for, 27 stemmer imod. Forslaget faldt. 
 
Faxe forslag  3.   20 stemmer for og 12 stemmer imod. Hverken for eller i mod 7 stemmer. 
Forslaget blev vedtaget.  
 
Træder i kraft: 2014-15: Vedtaget med 24 stemmer for og 15 stemmer imod. 
 
Evt. omkamp mellem de 2 femmere i A for at blive i rækken.  
 
C rækken foregår fra kl. 19 til 22. 1½ time pr. spiller. For 28 stemmer. Vedtaget 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
uændret 

     7.   Valg 
1. Formand Niels Steen Larsen er på valg (genvalgt) 
2. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Haar, Peter Holst og Torben Jensen er på 
valg. (Torben Jensen ønsker ikke genvalg) (genvalg Bjarne og Peter. Nyvalg Jan 
Ambirk) 
3. Bestyrelsessuppleanterne Curt Herbst, Sorø  (genvalg som 2.suppleant) og Jan 
Ambirk, Vordingborg er på valg (nyvalg Morten Jensen, Præstø, som 1.suppleant) 
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er 
på Valg (genvalg til begge) 
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg (genvalg) 
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen, 
Køge er på valg (genvalg) 
7.Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø er på valg (genvalg). 
Her skal nyvælges en suppleant. (nyvalg Bruno Sørensen) 

     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. 

Erik, Køge: fremlægger en del info materiale om junioraktiviteter og turneringer til klubberne. 
Carl-Erik, Kalundborg: takker for bestyrelsens arbejde og opfordrede til klapsalver.  
NSL: gengældte og takkede for i dag med bestyrelsens klapsalver til de delegeret og dirigenten 
for den særdeles udfordrende dag. Vi sluttede kl. 18.00. Referent Jens Lundberg. 
 
Niels Steen Larsen 
Formand – 2. hovedkreds 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag 1: Fremsat af formanden for Ringsted Skakklub 

  
Der er ikke grund til at "splitte" A - rækken op i næste sæson!  Man spiller som altid, ( 8 
mands ) men har et "skyggekartotek" ( bræt 1 - 4 & 5 - 8 ) Hvor så de 4 eller X hold, der har 
scoret færrest point rykker ned! ( det kan jo så godt være et "bræt" 1 - 4 + 5 - 8 fra samme 
klub, der rykker ned! ) Så har man i sæsonen 15 - 16 den rigtigt sammensætning af 4 mands 
hold! + de klubber der ikke er vilde med 4 mands hold, får lige en sæson at slutte af med! 
  
PS: Så vil det heller ikke være så svært at få Mesterrækken med i sæsonen 15 - 16!!  
  
Mvh. Morten H. Olsen / Sk 1927 Ringsted 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag 2 
Forslag til holdturneringsreglement – fremsat af hovedkredsbestyrelsen 
 
Holdinddeling: 
Mesterrække:  En gruppe med 8 hold á 8 spillere. 
A-rækker: 2 grupper med hver 8 hold á 4 spillere. 
B-rækker: 2 grupper med hver 8 hold á 4 spillere. 
C-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold á 4 spillere. Der er kun fri tilmelding i C-rækkerne. 
 
Oprykningsprincipper: 
Alle gruppevindere rykker op. 
Gruppevinderne i A-rækkerne tager deres næste hold med op i Mesterrækken. 
 
Nedrykningsprincipper: 
Mesterrække: 8-eren rykker ned. 
A-rækkerne: 8-erne rykker ned. 
B-rækkerne: 7-erne og 8-erne rykker ned. 
 
Er en række ikke fyldt op, og for at undgå omkampe, rykker den næste i rækken nedenunder 
op, som i indeværende sæson har stillet med højest ratinggennemsnit. 
 
Er der for mange hold i en række, og for at undgå omkampe, rykker det lavestplacerede hold i 
rækken ned, som i indeværende sæson har stillet med lavest ratinggennemsnit.  
 
Sæson 14-15: 

- A er 4 øverste spillere fra et A-hold 
- B er 4 nederste spillere fra et A-hold 

Oprykkerne fra 13-14-B-rækkerne har kun ret til at stille hver et 14-15-B-hold. 
 
Begrundelser: 
  Opdelingen af A-rækken. Ved kun en A-række, ville det blive for store afstande.  
  I øjeblikket har vi ikke reel oprykning fra B-rækkerne. 1-erne kan ikke stille med 8-
mandshold – altså er nuværende B-rækker ikke en egentlig holdturnering med 
oprykningsmuligheder. 
  Ekstraop(ned-)rykkere findes ved at stille med stærkeste/svageste hold, da tidligere 
omkampe nærmest har været overflødige pga. hold, der er blevet trukket. 
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  2 nedrykkere fra kommende B-rækker da øverste i C-rækkerne nok er stærkere end de 
nederste i B-rækkerne.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag 3: Forslag til holdturneringsreglement fremsat af Faxe Skakklub 

Mesterrækken: 1 gruppe med 8 hold à 8 spillere. A-rækken: 1 gruppe med 8 hold à 8 spillere. 
B-rækken: 2 grupper med 8 hold à 4 spillere. C-rækken: 4 grupper (eller det antal der passer 
med tilmeldingen).  Med 4 hold (dobbelt runde). C-rækken spiller 90min/spiller fra kl.19.00- 
22.00. Op og nedrykning. 1 op -og nedrykker mellem M-rækken og A-rækken. 1 oprykker fra 
hver B-række til A-rækken og 2 ned fra A-rækken. 2 oprykker fra C-rækkerne til B-rækken og 
2 ned fra B-rækken. Spilles der dobbelt runde i C-rækken kan 7-runde  blive kvalifikation  til 
B-rækken for at finde 2 oprykker.  

Begrundelse for ændret hold struktur. Ved at fjerne 4 hold fra hver A-række, vil der blive mere 
lighed holdene imellem, plus hvad der er nok så væsentlig oprykning og nedrykning mellem 
alle rækkerne (altså noget at spille for). Der bliver mulighed for få flere junior spiller med ud 
via C-rækken (spilletiden). Med hensyn til A-rækken og afstande foreslås 2 stævner (mest 
centralt for alle klubber), hvor turneringslederen  sammensætter holdene så dem med størst 
afstand mødes her. Skulle der stadig opstå et problem 2 hold imellem, har vi jo stadig den 
gamle regel om flytning til en søndag. 

 For ikke at nogen klub skal føle de får trukket noget ned over hovedet, skal forslaget først 
træde ikraft 2015/16. Hvis forslaget bliver vedtaget. vil der også være tid til finpudsning af 
forslaget, hvis dette skulle ønskes.  

Svend-Erik Wehlast, Faxe Skakklub 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag 4: Skovbo Skakklubs formand har fremsat dette forslag til behandling på 
mødet 12/4 
  
Jeg har set forslag fra bestyrelsen og fra Faxe, men kan det ikke gøres på en måde, så alle er 
tilgode set, her er mit forslag. 
  
A-rækken 
Nord   Syd              
Maribo 2   Kalundborg 1                                      
Sydøstlolland 1  Holbæk 3                                            
Nykøbing F 1  Skovbo 1.                                            
Haslev 1   Nykøbing S 1. 
Nordfalster 1  Jyderup 1. 
Vordingborg 1  Korsør 1. 
 
8 mands hold med 6 hold i 2 rækker og nr. 1 er oprykker og nr. 6 er nedrykker.  
De 5 første runder er alle mod alle, og så skal den, der er nr. 1 spille mod nr. 3 - nr. 2 mod nr. 
5 og nr. 4 mod nr. 6. Derefter kommer 7 runde med topopgøret med nr. 1 mod nr. 2 og nr. 3 
mod nr. 4 samt bundopgøret med nr. 5 mod nr. 6.  
 
 
B. rækken     
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Nord   Syd                                           
Haslev 2.   Dianalund 2. 
Faxe 2.   Slagelse 2. 
Præstø 2   Sorø 2. 
Møn 1.   Tølløse 1. 
Næstved 3.   Greve 1. 
Køge 3   Nykøbing S. 2. 
Maribo 3   Dragsholm 1. 
??   Holbæk 4 
  
6 mands hold.  Der er fri tilmelding og nr. 1 rykker op. 
 
 
C. rækken 
Nord   Syd                          
Præstø 3   Korsør 2 
Faxe 3   Dragsholm 2 
Haslev 3   Kalundborg 2 
Sydøstlolland 2  Skovbo 2.                                         
Næstved 4   (Holbæk 5)                                      
( Præstø 4)   (Jyderup 2) 
        
4. mands hold. Der er fri tilmelding og max styrke på bræt 2 til 4. på 1300. 
Spilletid 90 min. til hele partiet og opstart kl. 19,00. 
C. rækken er et tiltag for at unge og mindre øvede spillere får lyst til holdskak og    
en stærk spiller kan køre ud med 3 børn for at spille holdkamp. Der er slut senest kl. 22,00. 
Ved 4 hold: ”alle mod alle” og ved 6 hold som A. rækken. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


