Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Indkaldelse til delegeretmøde
Dato:
Sted:

Lørdag den 7. april 2018 - kl. 13.30
Det gamle Rådhus, Møllevej 2, 4140 Borup

Deltagere:
Klub
Antal stemmer
Dianalund
3
Greve
2
Holbæk
6
Køge
7
Maribo
4
Præstø
4
Skovbo
3
Vordingborg
2
Faxe
3
Nykøbing F.
2_________
I alt 8 klubber
36 stemmer
Samt bestyrelsen:
Deltagere:
Niels Steen Larsen (NSL)
Bjarne Haar (BH)
John Kristensen (JK)
Henning Jacobsen (HJ)
Jan Ambirk (JA)
Peter Holst (PH)
Morten Olsen var fraværende
Referat:
1. Valg af dirigent
Bruno Sørensen (BS) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt
indkaldt. Ove og Thorkild blev valgt som stemmetællere.
2. Formandens beretning
NSL aflagde formandens beretning.
Se bilag 1.
Efter formandens beretning opfordrede BS til en debat omkring formandens beretning.
Finn Stuhr (Køge) spurgte, hvor mange dommere der er i HK og opfordrede til, at der blev oprettet
dommerkurser.
Finn Stuhr oplyste, at man i Køge Skakklub havde oprettet Bent Larsen Skakakademi og tilbød et
sammenarbejde med hovedkredsen for at udvikle skak samt afholde kurser.
NSL svarede, at Finn Stuhrs idé lød interessant, og at han gerne ville høre mere om projektet.
HJ svarede, at der er 32 FIDE-godkendte dommere ud af i alt 88 turneringsledere i hovedkredsen.
BS bakkede op omkring Finn Stuhrs idé om at afholde kurser, herunder dommerkurser.

Thorkild Thomsen (Greve) fortalte, at man i Greve Kommune havde fået skak på skemaet i 7., 8. og
9. klasse.
Svend-Erik Wehlast (Faxe) fortalte om Faxes klubaftener, hvor man havde succes med at indsluse
nye medlemmer.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab 2017
BH gennemgik regnskabet for 2017. Se bilag 2.
Finn Stuhr spurgte til tilskud til transport til Bornholm for holdskak.
BH og NSL bemærkede, at det skulle tages op på det næste bestyrelsesmøde.
Finn Stuhr mente, at udgifterne til ungdomsskak var meget små.
BH svarede, at det skyldtes, at der ikke blev ansøgt om tilskud fra klubberne.
Regnskabet blev enstemmig vedtaget.
4. Holdturnering 2017/2018
HJ orienterede om holdsæsonen 2017/2018 og uddelte diplomer til diverse vindere.
Se bilag 3.
JA opfordrede til at potentielle lørdagskampe blev meldt ud i god tid.
5. Indkomne forslag
Se bilag 4.
Forslag 1:
Forsamlingen debatterede Køges forslag.
Finn Stuhr forklarede om baggrunde for Køges forslag.
NSL refererede til eksisterende regler og mente, at der var et fortolkningsproblem.
Ivan Madsen (Præstø) og BH mente, at de eksisterende regler var svære at forstå.
BS oplyste, at Køges forslag ikke var præcist nok til at Dianalund kunne stemme for det.
NSL kunne godt gå ind for forslaget, hvis det blev præciseret.
Forsamlingen enedes om at præcisere Køges forslag, således at det får følgende ordlyd:
En spiller kan godt spille for en klub i en anden hovedkredsturnering og divisionsturneringen og samtidig
deltage i 2. HK´s holdturnering forudsat spilleren er medlem af en klub i 2. HK.
Spillere kan ikke skifte mellem to klubbers styrkeliste efter 31/12.

Forslaget blev vedtaget med 30 stemmer for og 6 stemmer imod.
Forslag 2:
Finn Stuhr redegjorde for Køges forslag.
Forsamlingen debatterede Køges forslag.
Under debatten valgte Finn Stuhr at frafalde forslaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg
1. Formand Niels Steen Larsen er på valg og blev genvalgt.
2. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Haar, Præstø, Peter Holst, Nyk. Sj. og Jan Ambirk,
Vordingborg er på valg og blev genvalgt.
Da Morten Olsen er udtrådt af bestyrelsen og Morten F. Jensen ikke ønskede at
indtræde i bestyrelsen, blev Flemming Kristensen valgt til bestyrelsen for 1 år.

3. Bestyrelsessuppleant Morten F. Jensen, Præstø og Flemming Kristensen,
Kalundborg er på valg. Jakob Sireborn og Morten F. Jensen blev valgt.
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på
valg. Genvalg til begge.
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg og blev genvalgt.
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen, Køge
er på valg og blev genvalgt.
7. Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Bruno Sørensen,
Dianalund er på valg og blev genvalgt.
8. Eventuelt
Hans (Skovbo) mente ikke, at det var rimeligt, at et medlem, som er medlem i to klubber, skulle
betale fuld kontingent i begge klubber, da man jo ikke modtager to skakblade.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Peter Holst
BILAG 1 – Formandens beretning:
Endnu en gang velkommen til delegeretmøde i 2. Hovedkreds – og tak til Skovbo Skakklub, fordi
de vil lægge lokaler til arrangementet.
I marts måned 2018 trak Morten H. Olsen sig ud af hovedkredsens bestyrelse. Han ville hellige sig
sit civile arbejde. Derfor deltager vores 1.-suppleant Morten Frank Jensen i dag som
bestyrelsesmedlem.
Medlemstallet for 2. Hovedkreds er pr 31. marts 2018: Her var vi samlet set 529 mod 535 31. marts
2016. Der er 263 voksenmedlemmer mod 271 sidste år (-8). 171 seniormedlemmer mod 172 i 2017
(-1). 58 børnemedlemmer mod sidste års 69 (-11) og 37 ungdomsmedlemmer mod 23 sidste år
(+14).
Altså en lille tilbagegang. Det skal dog bemærkes, at vi ved årsskiftet havde 550 medlemmer. Andre
hovedkredse oplever også nedgang. Midt i skuffelsen over denne tilbagegang kan man glæde sig
over, at vi samlet set har 95 unge under 20, og andelen af unge over 14 er steget. Hvis de bliver
hængende, ender de som voksenmedlemmer. I øjeblikket er vi 3. største hovedkreds – ikke langt
efter 6. hovedkreds. Det betyder, at vi sikkert også tildeles 2 stemmer i hovedbestyrelsen fra 3.
kvartal. Jeg er stadig ret overbevist om, at grunden til at vi ligger nogenlunde stabilt skyldes det
store arbejde nogle klubber laver på ungdomssiden. Det er tydeligt, at det er de klubber, der
udvikler sig. Det skal herfra lyde en kraftig opfordring til, at flere klubber får gang i
ungdomsarbejde i DSU-regi. Der er faktisk mange gode tiltag i hovedkredsen, man kan lade sig
inspirere af.
Desværre har vi også måttet sige farvel til en skakklub. 31. marts 2018 stoppede Tølløse.
Jeg har netop talt med en anden hovedkredsformand, der undrede sig over et medlemstal i
tilbagegang på trods af flere tusinde skoleskakspillere i hovedkredsen. Skoleskak er et udmærket
tilbud eller supplement, men det er altså ikke det, der skaber medlemmer. Vi skal selv lave vores
egne tilbud og få endnu flere børn og unge til at melde sig ind i klubberne. Det giver vækst.
Der har i den forløbne sæson fundet mangt og meget sted i hovedkredsen, Jeg har ikke mulighed for
at nævne alt, men så er man selvfølgelig velkommen til at gøre opmærksom på det.
Køge har i den forløbne sæson afviklet en international 9-runders mesterturnering, hvor stormester
Yuri Solodovnichenko fra Ukraine vandt foran Køges stormester Eduardas Rozentalis.
Præstø har gennemført den snart årlige træningssamling mellem talentfulde danske ungdomsspillere
og klubbens egne spillere. Et samarbejde, som Dansk Skak Union sætter stor pris på.
Derudover har man rundt omkring afviklet 24 EMT`er, som er medtalt i vores konkurrence.
Muligvis har flere været afviklet, men ikke alle har opfyldt betingelserne.

Divisionsturnering: Her kommer vi traditionelt ind på divisionsturneringen. Vores egen
holdturnering venter vi med til holdturneringslederens beretning. I 1. division havde vi to klubber
med: Næstved og Køge. Og det blev til en meget overbevisende sejr til Køge, der allerede inden
sidste runde havde vundet divisionen. Køge fik 46 points. Køge stiler efter Danmarksmesterskabet
næste år. Mon ikke det kan lykkes med den spillerstab, klubben råder over? Næstved deltog også og
blev nr.4 med 27½ points, og er således sikret videre eksistens i divisionen.
I 2. division gr. 2 klarede vores hold frisag. Ingen nedrykninger! Og så fik vi endda et hold øverst i
tabellen. Holbæk satte sig efter en spændende afslutning på førstepladsen med 39 point lige akkurat
foran Sydøstfyn, og rykker dermed op i 1. division. Præstø og Kalundborg fik begge 24 points og
satte sig på plads 5 og 6. Nyt 2. divisionshold bliver Køge 2, som vandt vores mesterrække.
Det har i sandhed været et succesfuldt år for 2. hovedkreds, når vi ser på divisionsturneringen!
Dommere: Kravene til dommere i divisionskampe er blevet skærpet. I de to øverste divisioner skal
dommeren have licens og må ikke spille med. I næste sæson kan 2. divisions klubber få
dispensation, Nyoprykkede 2. divisionshold kan have spillende kampleder det første år. Det lægger
selvfølgelig et pres på klubberne at skulle skaffe en dommer, hvis man nu ikke selv har en. Men
man har fra unionens side ønsket at klubberne optræder lidt mere professionelt. Det er vist ikke i ret
mange andre sportsgrene, at dommeren spiller med på det ene hold. En lignende udvikling kunne
man også ønske sig i vores holdturnering.
Pokalturneringen: Vort lokale stævne, som fandt sted i Sorø blev ikke så stort som forventet. Der
afvikles kun kampe i eliterækken, hvor 6 hold havde tilmeldt sig. Køges 2 hold satte sig på de første
pladser. Ved pinsens landsstævne i Svendborg var vi således repræsenteret med de to TeamXtracom
køge-hold i eliterækken. Køges førstehold var meget stærkt og vandt i overbevisende stil foran
Jetsmark. I bredderækken deltog Køge og Holbæk. Holbæk sluttede udenfor podiet, mens Køge
indtog 3.-pladsen. I seniorrækken deltog Præstø og et hold med Køge-islæt, Dette Køge-hold fik en
delt 2.-plads. I ungdomsrækken deltog et hold fra Køge og Præstø dog uden at slutte blandt
præmietagerne. Således må man vel sige, at hovedkredsen for en gangs skyld fik sat sit tydelige
fingeraftryk på turneringen.
Ungdomsarbejdet: Har ikke været nogen succes i år. Vi er muligvis kommet for sent i gang med
planlægningen og er blevet overhalet af klubbernes dispositioner, således at det ikke har været
interessant at arrangere. Men alligevel kunne man godt have ønsket sig et større deltagerantal i de to
UGP-stævner, der har været afholdt indtil nu. Det virker som om klubberne har nedprioriteret disse
stævner. Det er trist. Vores sidste stævne arrangeres af hovedkredsen her i Skovbos lokaler lørdag d.
21. april. Heller ikke her er tilmeldingslysten særlig stor. Vi håber, at det ændrer sig.
Vi har haft deltagelse i den sjællandske ungdomsholdturnering, som arrangeres af 1. hovedkreds. 4
hold var med – 2 fra Køge, 1 fra Præstø og 1 fra Faxe. Og Køge 1 vandt rækken med 18½ points –
TILLYKKE!!
Køge har sat et nyt skib i søen. Man har fået igangsat et projekt med pigeskak støttet af lokale
lærerkræfter. Det bliver spændende at se, hvad det fører til.
Der er således masser af gode initiativer, som andre klubber kan lade sig inspirere af.
EMT-konkurrencen; I sæsonen, der sluttede 31/7 2017, deltog i alt 243 spillere i sammenlagt 24
godkendte turneringer, Det giver et gennemsnit på 10 spillere pr. turnering. I forhold til sidste år er
der tale om nedgang. Og hvem vandt så denne gang? Denne gang skal vi finde vinderen i Maribo.
Han hedder Henning Jacobsen, Henning sluttede foran Henning Rasmussen, Nykøbing Sjælland.
TILLYKKE!
3.-pladsen blev delt mellem 2 Holbæk-spillere: Palle Bratholm og Slobodan Radovic.
Skaklejr for voksne: Skaklejre for børn og unge har vi med stor succes afviklet i mange år. Dansk
Skak Union har netop afviklet en skaklejr for voksne på en højskole i Løgumkloster. Det blev en
stor succes. Nu er man fra unionens side interesseret i også at få en sådan skaklejr øst for Storebælt.

Mit spørgsmål til forsamlingen er derfor, om man er bekendt med et tilsvarende sted i vores
område, der kunne bruges til et sådan arrangement.
DGT: FIDE har besluttet at de nationale forbund kan købe forskelligt DGT-udstyr til meget lave
priser, hvis det skal bruges til at igangsætte nye og anderledes initiativer. Og her taler vi om meget
lave priser. De nærmere regler kendes ikke helt endnu. Man skal have en god idé og der skal
foretages et samlet indkøb gennem DSU, som så vil dele materiel ud til hovedkredsene. Man kan
altså ikke bruge tilbuddet til at supplere klubbens beholdninger op.
At gøre DSU kendt: De af jer, der har læst lidt om påskens delegeretmøde på DSU`s hjemmeside
vil vide, at HB har sagt ja til et promoveringsprojekt, der indbefatter fremstilling af videomateriale
og forskellige skakevents, som skal skabe opmærksomhed om vores spil og i sidste ende få flere til
at vende blikket mod skakklubbernes forskelligartede tilbud. Rune Friborg står bag. Han har
markeret sig kraftigt i skaklandskabet de sidste år med utraditionelle indslag, hvor det er lykkedes at
samle mange mennesker og skabe stor opmærksomhed om skak.
Aftalen indbefatter bl. a to meget store events, der gerne skulle skabe mediebevågenhed og
presseomtale fulgt op af en række regionale events i lidt mindre skala. Her kunne man sagtens
forestille sig et arrangement i et område i vores hovedkreds. Der bliver sat penge af fra DSU-side og
professionel opbakning fra idémanden.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været skeptisk over for projektet, Der er
himmelvid forskel på at skabe opmærksomhed og begejstring for skak, og så at få flere medlemmer
ind i klubberne. Jeg endte alligevel med at støtte det. Vi har en del penge stående til PR, som vi
aldrig har brugt. Vi har en formålsparagraf, der siger, at vi skal arbejde for at udbrede kendskabet til
skak. Jeg mener, at vi må gøre mere for at skabe opmærksomhed om vores spil.
Jeg mener også, at det største problem her ikke ligger hos HB – men ude i klubberne. Når vi sætter
dette i gang, må det også følges op i klubberne. Der er måske en eller anden klub, der skal overveje,
hvordan man tager mod nye medlemmer, eller om de måder, man har drevet klubvirksomhed på i
rigtigt mange år nødvendigvis er de
rigtige.
Initiativpræmie:
2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til Nykøbing Falster Skakklub.
Efter en periode som hovedkredsens absolut største klub, hvor man bl.a. blev Danmarksmestre,
sygnede klubben stille og roligt hen, og medlemstallet blev faretruende lavt. Nu er bøtten vendt. Der
er atter kommet gang i klubben, og medlemstallet er for opadgående. Klubben har med succes satset
på børne- og ungdomsskak. Det er en glædelig udvikling, som vi håber vil fortsætte.
Klub med størst medlemsfremgang:
Hvert år uddeler vi et skakur til den klub, der i sidste kalenderår havde størst medlemsfremgang,
Det bliver selvfølgelig på baggrund af førnævnte initiativpræmie Nykøbing Falster. TILLYKKE!
Hæderstegn:
2. Hovedkreds indstiller Jan Ambirk fra Vordingborg Skakklub til Dansk Skak Unions hæderstegn.
Jan er en meget aktiv skakspiller, der ikke forsømmer nogen anledning til at promovere skak i
hovedkredsen. Jan er kasserer og alt-mulig-mand i Vordingborg Skakklub. Han er medlem af
hovedkredsens bestyrelse og har i en del år varetaget driften af hovedkredsens hjemmeside.
Til slut: Her skal lyde en tak til bestyrelsen for det arbejde, som er ydet i den forløbne sæson. Det
har som altid været en fornøjelse at samarbejde med jer.
Jeg skal selvfølgelig også sige tak til klubbernes organisationsfolk for den store indsats I har ydet.
Uden den var vi aldrig kommet i mål. Vi skal bruge ildsjæle i dansk skak, og det er I!
Vi er ikke altid enige. Men vi skal respektere hinanden og vores mål skal altid være arbejdet på at
trække dansk skak fremad.
GENS UNA SUMUS

2. Hovedskreds
Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2017
INDTÆGTER:
Kontingent fra klubberne
Kontingent fra enkeltmedlemmer
Holdturneringen
Renteindtægter/udbytte værdipapirer
Andre indtægter
Indtægter ialt
UDGIFTER
Kontingent til DSU
Medlemsfremmende aktiviteter
Delegeretmøde/bestyrelse
Ungdomsaktiviteter
Holdturneringen
EMT konkurrencen
Pokalturnering
Divisionstilskud
Diverse
Udgifter ialt
Driftsresultat

REGNSKAB
2017
287.651,00
1.280,00
10.500,00
537,60
1.850,88
301.819,48

REGNSKAB Budget
2016
2017
269.253,70 287.000,00
640,00
640,00
10.000,00 10.000,00
153,60
540,00
6.010,00
0,00
286.057,30 298.180,00

251.330,00
0,00
12.931,31
6.075,00
8.065,00
2.500,00
2.639,00
2.960,00
825,25
287.325,56

232.812,50 250.500,00
0,00
2.000,00
12.414,79 12.500,00
11.397,50 15.000,00
6.562,00
7.000,00
2.500,00
2.500,00
1.836,70
1.900,00
3.700,00
5.180,00
2.785,28
1.200,00
274.008,77 297.780,00

14.493,92

12.048,53

REGNSKAB
2017
45.951,66
19.036,11
0,00
81.561,60
146.549,37

REGNSKAB
2016
33.546,22
18.798,51
0,00
79.710,72
132.055,45

132.055,45
0,00
14.493,92
146.549,37

120.006,92
0,00
12.048,53
132.055,45

Status pr. d.d.
AKTIVER
Bankkonto 1
Depotbankkonto
Tilgodehavende
768 Investeringsbeviser, kurs 106,20
AKTIVER ialt
PASSIVER
Primo
Gæld
Årets resultat
PASSIVER ialt

Revisorer:

Kasserer:

Bruno Sørensen:

Bjarne Haar:

Søren Dyberg Larsen:

400,00

BILAG 3 - Holdskak

Beretning hold 17/18 Delegeretmøde
Så er første holdsæson med mig som turneringsleder overstået. Jeg har tidligere haft en 2årig
periode, men der klarede Jens Lundberg alt det administrative. Denne gang skulle jeg selv stå for
det hele og med et nyt turneringssystem som jeg ikke kendte noget til. Hvor min forgænger havde
været på weekend seminar for at lære det, måtte jeg selv finde ud af det ved hjælp af en manual. Jeg
mener dog det lykkedes rimeligt.
Jeg stødte ind i et helt uventet problem i planlægningen, nemlig et kommunalvalg. Der var enkelte
klubber der ikke mente man kunne spille holdskak på en valgaften og der blev også
lokaleproblemer til A-rækkens første fællesstævne fordi lokalerne skulle bruges til valget. Arækkens sidste runde blev spillet en lørdag fordi et par hold havde over 100 km. til spillestedet og et
af disse hold krævede weekend kamp, som jeg så lagde en lørdag for ikke at kollidere med division
og mesterrækken. Jeg tror ikke det er noget der skal gentages hvis det kan undgås. I dette stævne
blev starten samtidig kaotisk på grund af trafikken var brudt sammen ved Farø på grund af lokal
snestorm og flere færdselsuheld. Så mange spillere syd fra kom meget sent frem. Det blev dog flot
klaret af dommer John Kristensen, som selv kun kom lidt for sent.
Holdturneringen er forløbet tilfredsstillende. Jeg har begået mine fejl og gjort mine erfaringer. Jeg
er fra flere sider bebrejdet at jeg ikke dømmer hårdt nok og det vil jeg rette op på i kommende
sæson. Opstramningen vil bestå i at hold der ikke er fuldtallig, skal fylde op fra toppen ellers
idømmes de et 1 strafpoint i 8 mands hold og ½ strafpoint for 4 mands hold, samtidig med det halve
strafpoint for udebleven spiller.
Der var tilmeldt 42 hold, det er 2 mere end forrige sæson, desværre var der et hold der ret hurtigt
kun stillede med en mand og derfor røg ud. Der er brugt 293 spillere i holdturneringen og der er 4
spillere der har spillet 13 kampe.
C-række 1 aftalte klubberne indbyrdes at spille nogle af kampene som stævner. Det bevirkede nogle
ændringer i planen, men jeg har kun hørt godt om det.

Man skal huske at oplyse holdleder når man indlevere styrkeliste, det skal bruges hvis
modstanderen skal i kontakt med holdet.
Det kniber for nogle holdledere at huske at jeg skal orienteres hvis man flytter en kamp og også
gerne hvis man ikke stiller med fuldt hold.
Indberetningen af resultater er sket rigtig flot og hurtigt i år. Det er meget vigtigt da rigtig mange
venter spændt på disse. Når vi nu er ved resultater vil jeg nævne at Køge har præsteret at rykke op
med samtlige deres hold i år, inklusive divisionen. I A- rækken var det dog fra en 2. plads. Det er
virkelig flot og tillykke med det.
Jeg vil så gå over til uddeling af diplomer til vinderne. Pengepræmierne sender Bjarne til klubberne.
Resultater:
1. Pladsen 2. pladsen
Mesterrækken:
Køge 2
Maribo 1
A-rækken:
Vordingborg
Køge 3
Næstved 2 (Præmien til Nykøbing 1)
B- række 1:
Haslev 1
B- række 2:
Dragsholm Slagelse 2
C- række 1:
Faxe 4
C- række 2:
Køge 4
Skovbo 2

2 spillere har scoret maksimum på deres hold.
Kurt Toft
Faxe 4
6 af 6
100% C 1
Troels B Christensen Møn 1

7 af 7

100% B 1

Lidt om frem tiden.
Den kommende sæson spilles der i ugerne: 44 + 47 + 50 og 3 + 5 + 9 og 11.
Mesterrækken spiller den 28/10 + 18/11 + 9/12 og 13/1 +27/1 + 24/2 og 10/3. Den 24/2 er sidste
dag i uge 8 og dermed i strid med reglementet, så hvis det ikke kan godkendes bliver det den 24/3

og dermed 14 dage efter de øvrige rækker er afsluttet.
Nu bliver det ikke noget problem i kommende sæson, men ellers er det mit indtryk at både klubber
og spillere gerne vil i gang sidst i oktober så man undgår at spille i uge 51 hvor mange holder
juleafslutning.
Jeg har forskellige planer om forbedring af planlægningen, men det er meget svært og det bliver jo
ikke nemmere af at i ikke reagerer når jeg stiller nogle spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at
variere planen lidt så man skiftes til at komme på besøg. Jeg vil også se om der kan findes mere
centrale steder at afholde fællesstævner så der ikke bliver så lang kørsel for yderklubberne. Det vil
så til gengæld betyde at det bliver i nogenlunde samme område der bliver fællesstævne hvert år,
hvis der kan findes klubber der kan og vil holde dem og som kan skaffe egnede lokaler. Det sidste
er måske det største problem for det kræver altså noget plads når der skal være 8 hold a 8 mand og
plads til dem der er færdige. Det skal jo også være en klub der er velfungerende så den kan løfte
opgaven. Jeg hører gerne fra centrale klubber der kan løfte opgaven.
Jeg haft nogle henvendelser der mener at lige antal af hjemmekampe og udekampe er vigtigere end
afstandskilometer, samtidig med at det ene hold mente det var urimeligt at de skulle køre helt til
Maribo. Det er lidt selvmodsigende. I nytårsbrevet spurgte jeg om klubbernes mening og der blev
jeg ikke klogere for der kom ikke et eneste svar.
BILAG 4 – Køges forslag:
§6D ændres til:
Forslag 1
En spiller kan godt spille for en klub i en anden hovedkredsturnering og divisionsturneringen og samtidig
deltage i 2. HK´s holdturnering forudsat spilleren er medlem af en klub i 2. HK. Spilleren kan stå på 2
divisionsklubbers styrkeliste, men skal være låst for deltagelse i den ene.
Begrundelse: Hovedkredsturnering og divisionsturnering er 2 forskellige turneringer, og det skal ikke hindre spilleren i
at kunne spille så meget skak, han har lyst til, da det kan redde mindre klubbers deltagelse i holdturnering,
Er det i modstrid med Divisionsturneringen, opfordres 2.HK´s medlem i HB til at foreslå denne ændring
Forslag 2
Køge Skakklub har 5 instruktører, der er berettiget til instruktørstøtte, men har foreløbig søgt for 3 af dem.
Vi er blevet anmodet om at slette en af dem. Sandsynligvis af hensyn til budget.
Hvis instruktørstøtten skal give mening, bør budgettet forhøjes, eller være mere fleksibelt, således at der er plads til
at give denne støtte, hvilket vi fra Køge anbefaler.
I Køge er vi startet et pige-projekt med foreløbig 16 piger, som vi har to kvindelige instruktører til at undervise. Det er
dog ikke motiverende at melde børnene ind i DSU, når man vælger den valgte politik.
Det må være i 2. HK´s og DSU´s interesse at få flere medlemmer, og instruktørstøtten skal være en af de motiverende
grunde til at udbrede interessen for skak.

Køge Skakklub foreslår det med gul markering fjernes

Hovedkredsbestyrelsen vil anmode klubberne om at indsende en ansøgning til bestyrelsen, hvis
man ønsker at få andel i ungdomsinstruktørmidlerne for 2018
Indtil videre gælder de samme regler som sidste år:
*at der som udgangspunkt kun kan bevilliges tilskud på indtil 4.000 kr. pr. klub.
1. *at der kun vil kunne udbetales tilskud til i alt 7 hold i hovedkredsen.
2. *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 15 år.
*at klubben skal attestere, at den har indhentet en godkendt børneattest på instruktøren, hvis
det kræves.
1. Begrundelsen som ovennævnt ikke er motiverende for skakkens yderligere udbredelse.
2. Er administrativt tungt i forhold til det beløb der udloves.

