
Dansk Skak Union 
2. Hovedkreds 
 
Referat af delegeretmøde 
 
Dato: Lørdag den 6. april 2019 - kl. 13.30  
Sted:  Det gamle Rådhus, Møllevej 2, 4140 Borup 
 
Deltagere: 
Klub                 Antal stemmer  
Korsør 2 
Kalundborg 2 
Holbæk 6 
Køge 8 
Maribo 4 
Præstø 4 
Skovbo 3 
Vordingborg 1 
Sorø 2 
Sydøstlolland 2 
Nykøbing F. 2_________ 
I alt 11 klubber 36 stemmer 
 
Samt bestyrelsen: 
Formand Niels Steen Larsen (NSL) 
Kasserer Bjarne Haar (BH) 
Ungdomsleder John Kristensen (JK) 
Holdturneringsleder Henning Jacobsen (HJ) 
Webredaktør Jan Ambirk (JA) 
Pokalturneringsleder Flemming Christensen (FK) 
Sekretær Peter Holst (PH) 
 
 
Referat: 
 
1. Valg af dirigent 
Bjarne Petersen (BP) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.  
 
2. Formandens beretning 
NSL aflagde formandens beretning. 
Se bilag 1. 
 
Efter formandens beretning opfordrede BP til en debat omkring formandens beretning. 
 
Medlemssituationen: 
Finn Stuhr, Køge Skakklub fortalte, at man i Køge Skakklub havde gode erfaringer med en 
forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen i Køge deltager aktivt i klubbens ungdomsaktiviteter, 
hvilket medvirker til at fastholde børnene i klubben. 
Ove Frank, Holbæk Skakklub fortalte, at man i Holbæk flere gange i løbet af sæsonen havde 
reklameret for skakklubben, bl.a. med et simultanarrangement i et butikscenter samt et ”skak for 
sjov-arrangement”, som blev afholdt samtidigt med en divisionsholdkamp mod Bornholm. 
Endvidere havde man haft en spiller fra klubben til at markedsføre klubben på biblioteket. Disse 
aktiviteter havde resulteret i flere indmeldelser i klubben. 
Morten Frank, Præstø fortalte, at man i Præstø havde forsøgt sig med café-skak og skak på torvet, 



hvilket var blevet vel modtaget, men desværre ikke gav nye medlemmer – sikkert fordi de fleste 
deltagere var turister. 
Finn Stuhr gjorde opmærksom på, at man kunne søge midler i Folkeoplysningsudvalget i de 
forskellige kommuner. 
Klubledelse: 
Morten Frank, Præstø Skakklub gjorde opmærksom på, at der tidligere har eksisteret et tilbud om 
”konsulent-hjælp” til klubberne, men ingen tog imod tilbuddet. 
JA fortalte, at der på hjemmesiden tidligere havde været plads til en idé-bank, men der kom aldrig 
nogen indlæg. 
Finn Stuhr fortalte, at han tidligere havde givet skriftligt tilbud til hovedkredsen om 
konsulentbistand, men havde aldrig fået svar. 
NSL fortalte, at der var givet svar til Finn Stuhr, og at hovedkredsen bifaldt forslaget og fra 
hovedkredsen var der givet grønt lys til forslaget. 
Ivan Madsen, Præstø Skakklub mente, at de tidligere ildsjæle var forsvundet fra klubberne. 
Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub gav udtryk for sin bekymring omkring manglende sociale 
fællesskaber i klubberne samt manglende opbakning fra klubbernes medlemmer. 
JA mente, at der i DSU manglede en ”bredde-politik”. 
Morten Frank fortalte, at han sidste sæson havde deltaget i et DSU-arrangement, Skaktræning for 
voksne, som havde været en stor succes. Desværre gentages dette arrangement ikke. 
Finn Stuhr bemærkede, at hovedkredsen selv kunne arrangere en skaklejr for voksne. 
Jacob Sireborn spurgte, om man fra hovedkredsen gjorde noget for at hjælpe folkeskolelærere. NSL 
svarede, at dette arbejde lå under Dansk Skoleskak, hvor man havde kurser for lærere. 
BP konkluderede, at et muligt budskab var, at man kunne overveje om hovedkredsens 
formålsparagraf skulle ændres. 
Pokalskak: 
Finn Stuhr mente, at beslutningen om at kun et hold fra hver klub kunne kvalificere sig til 
Pokalskakstævnet i Eliterækken var forkert og spurgte, om hovedkredsbestyrelsen havde overvejet 
andre alternativer. 
NSL svarede, at beslutningen var truffet for at bibeholde interessen for Pokalskakturneringen. NSL 
forklarede, at bestyrelsen mente, at der var risiko for, at andre klubber ikke ville deltage i 
Pokalturneringen, hvis der var en klub, som var så stærk, at det på forhånd var givet, at den ville 
kunne kvalificere sig med to hold. 
Finn Stuhr mente, at indbydelsen til Pokalskakstævnet var kommet for sent ud. Endvidere tilbød 
Finn Stuhr, at Køge Skakklub kunne afholde stævnet i 2020. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
3. Regnskab 2017 
BH gennemgik regnskabet for 2018. 
Se bilag 2. 
Finn Stuhr spurgte, hvor mange og hvilke klubber, der havde modtaget støtte. BH fortalte, at 8 
klubber havde modtaget støtte, men kunne ikke præcis huske hvilke klubber. 
 
Regnskabet blev enstemmig vedtaget. 
 
4. Holdturnering 2017/2018 
HJ orienterede om holdsæsonen 2017/2018 og uddelte diplomer til diverse vindere. 
Se bilag 3. 
 
 
5. Indkomne forslag 
Se bilag 4. 
Jens Peter Petersen, Sydøstlolland Skakklub redegjorde for Sydøstlollands forslag. 



Forsamlingen drøftede herefter Sydøstlollands forslag. Der var delte meninger om forslaget, og 
efter debatten blev forslaget sendt til afstemning. 
Der var 12 stemmer for forslaget. 
Der var 20 stemmer imod forslaget. 
Der var 4 blanke stemmer. 
Sydøstlollands forslag blev nedstemt. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
7. Valg 

1. Formand Niels Steen Larsen var på valg og blev genvalgt. 
2. Bestyrelsesmedlemmerne John Kristensen, Henning Jacobsen og Flemming 
Kristensen var på valg og blev genvalgt. 
3. Bestyrelsessuppleant Morten F. Jensen og Jacob Sireborn var på valg og blev 
genvalgt. 
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund var på 
valg og blev genvalgt. 
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen var på valg og blev genvalgt. 
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen, Køge 
var på valg og blev genvalgt. 
7. Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø og Bruno Sørensen, 
Dianalund var på valg og blev genvalgt. 

 
8. Eventuelt 
Finn Stuhr foreslog, at vedtægterne blev opdateret, således at indkaldelse til delegeretmøde 
udelukkende skulle annonceres på hovedkredsens hjemmeside og ikke nødvendigvis skulle 
rundsendes via mail. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 

Referent: Peter Holst 
 

BILAG 1 – Formandens beretning: 
 
Velkommen til delegeretmøde i 2. Hovedkreds i Skovbo Skakklubs lokaler. 
Delegeretmødet er hovedkredsens vigtigste møde. Vi har tradition for at mødet holdes i en god og 
konstruktiv stemning. Jeg håber, at vi også i år kan leve op til det. 
Beretningen vil vanen tro være opdelt i en mere generel del med tendenser inden for DSU, en 
resultatmæssig og en generel om tendenser i hovedkredsen. 
Divisonsresultater: Vi starter lidt anderledes, end vi plejer. Nemlig med divisionsturneringen. Her 
er sæsonens absolut største resultat, at XtraCon Køge på overlegen vis vandt skakligaen og dermed 
blev Danmarksmester for første gang i klubbens historie. Mesterskabet kom i hus allerede i 
næstsidste runde. Helt uventet var det jo ikke, da Køge helt klart havde skakligaens stærkeste 
mandskab til rådighed. Stort tillykke til Køge!  
I 1. division deltog vi med Næsted og Holbæk. Næstved endte på en 6. plads og er derfor stadig 1. 
divisionshold i den kommende sæson. Holbæk 1 blev desværre nummer 7 og må rykke ned i 2. 
division. 
I 2. division vandt andetholdet fra Køge Skakklub komfortabelt med 5 point foran Sydøstfyn. 
Ligesom Køges Danmarksmestre i Skakligaen gik man gennem turneringen ubesejret. Det er meget 
overbevisende. Tillykke! 



Glædeligt var det, at vi ikke fik nedrykkere fra 2. div. Således fortsætter Præstø og Kalundborg i 2. 
Division. 
Nyt divisionshold fra hovedkredsen bliver Slagelse, som efter en spændende afslutning og nogle år 
med flere tilløb, endelig har fået vind i sejlene og er rykket op. Tillykke! 
Medlemstal: Medlemstallet for 2. Hovedkreds pr 31. marts 2019: Her var vi samlet set 522 mod 
529 31. marts 2018. Overordnet set mangler der 7 medlemmer. Der er 263 voksenmedlemmer mod 
263 sidste år. 167 seniormedlemmer mod 171 i 2018 (-4). 43 børnemedlemmer mod sidste års 58 (-
15) og 49 ungdomsmedlemmer mod 37 sidste år (+12).  
Tal kan som bekendt tolkes på mange måder. Tilbagegang er ikke tilfredsstillende. Vi har et 
underskud på 7 medlemmer i forhold til sidst. Andre hovedkredse oplever en større tilbagegang. Det 
kan vi selvfølgelig heller ikke bruge til noget. Vi må have flere medlemmer! Når man ser på tallene, 
kan man sige, at voksen - og seniormedlemmer er nogenlunde konstant. Særlig glædeligt er det at 
se, at vores ungdomsmedlemmer (over 14 år) stiger. Denne aldersgruppe har traditionelt været svær 
at fastholde. Vi har tilsyneladende haft succes med at få nogle ”gamle” børnemedlemmer til at 
blive. Det lover godt for fremtiden. Men det er ikke rart at se, at antallet af børnemedlemmer falder 
for andet år i træk. Her bør nytænkes i klubberne. Det vil være en gode idé at lade sig inspirere af de 
klubber, der har et velfungerende ungdomsarbejde.  
Det er altså ikke nok at overlade børne- og ungdomsarbejdet til Dansk Skole Skak.  
Siden sidst har vi mistet Greve Skakklub. Klubben har besluttet at opløse sig selv, da man ikke 
kunne danne en ny bestyrelse. Det ser ud til, at man vil indlede et samarbejde med Ishøj i 1. 
hovedkreds. Vi må således håbe, at de fleste medlemmer, fortsætter i DSU. Men det er ærgerligt, at 
det skulle ende sådan for en tilsyneladende velfungerende klub. Situationen illustrerer vel dybest set 
de to store problemer, som foreningslivet står overfor: Hvordan skaffer man flere medlemmer, men 
så sandelig også, hvordan skaffer men frivillige ledere og fastholder dem?  
Dommerkursus: Præstø Skakklub har lagt lokaler til et velfungerende dommerkursus med 10 
deltagere. Vagn Lauritzen var instruktør, og hovedkredsen har i den forbindelse betalt instruktørens 
udgifter. Vi håber snart at se deltagerne som dommere ved turneringer og holdkampe i 
hovedkredsen! Stor tak til Præstø! 
Pokalturneringen fandt sted i Sorø. Flot tilmelding med 16 hold. Specielt glædeligt, at 5 
ungdomshold havde fundet vej til stævnet, og at der i klubberne var ledere, der ville bringe de unge 
frem til turneringen, så de kunne få den oplevelse med. Hos de unge vandt hjemmeholdet Sorø 
foran Køge.  
I bredderækken blev Holbæk vinder foran Køge. Opløbet var så tæt, at det blev indbyrdes kamp, der 
afgjorde rækkefølgen. Her deltog 6 hold. 
I eliterækken var 5 hold tilmeldt. Køge stillede med to meget stærke hold, der var markant bedre 
end de øvrige deltagere. Køge XtraCon 1 og 2 kvalificerede sig således til pokalstævnet i pinsen i 
Svendborg. 
Hvordan gik det så ved det afsluttende stævne? Og lad os da starte med de to Køge-hold i 
eliterækken. Ved det afsluttende stævne blev de nr. 1 og 2 og dermed endnu et 
Danmarksmesterskab til 2. HK. Det skal måske lige tilføjes, at man som noget nyt spillede med 
matchpoints, og her havde Køge XtraCon 2 på 2.-pladsen flest, selvom Århus Skakklub/Skolerne 
havde scoret flere brætpoints. Men stadigvæk en meget flot præstation af de to hold fra Køge - og 
tillykke! 
I bredderækken opnåede Holbæk 5 matchpoints og Køge 3 matchpoints. Det var noget udenfor 
medaljerækken. 
I Seniorrækken (+65) kom vi igen øverst på sejrsskamlen. Køges sammenbragte hold vandt på 
målstregen efter ligestilling på matchpoints med flere brætpoints end Nørresundby! Og endnu en 
gang tillykke til Køge. 
I ungdomsrækken deltog Køge. Også her kom hovedkredsen på medaljeskamlen med en flot 3.-
plads!  
I år afvikles vores pokalstævne d. 26. maj i Sorø. Succesen fra sidste år skulle gerne give inspiration 
til, at endnu flere melder sig.   
Ungdom: Der har i den forgangne sæson været afholdt 5 UGP-stævner - 2 i Køge, 1 i Møn, Maribo 
og Greve. Lidt større tilslutning end sidste år - der har deltaget 53 forskellige børn. Og det er godt! 



Der er dog stadig langt til de store deltagertal mellem 150 og 200 for 20 år siden. Det ser ud til at 
der er en uheldig tendens til at deltagerne ikke bevæger sig så langt væk hjemmefra. Det kunne 
måske løses ved, at der kom nogle flere stævner. 8-9 stævner ville være passende. Hvordan gik det 
så? Ja, I gruppe C med 6 deltagere vandt Matthias Rasmussen, Maribo med 60 point. I gruppe D 
med 19 deltagere gik sejren også til en Maribo-spiller Daniel S Jensen med 50 points og i gruppe E 
med 20 deltagere blev det til en Køge-sejr: Vaidas Meskenas med 30 points. I gruppe F med 8 
deltagere tilfaldt sejren Mathilde Bartels Fagan fra Køge. Man må konstatere, at Maribo og Køge 
har sat sig tungt på førstepladserne. Målrettet ungdomsarbejde giver bonus! 
I 1. hovedkreds afvikles sjællandsmesterskab for ungdomshold. Her har vi været med en del år. 
Faxe, Præstø og to Køge hold har deltaget i denne sæson. Køge 1 vandt grundspillet men måtte i 
finale affinde sig med en 3.-plads. Præstø satte sig på 5. pladsen. Fine resultater. Det gjorde ikke 
noget, hvis flere hold ville deltage. Det er en meget rost turnering, som de unge mennesker går 
meget op i. 
Der skal lyde en stor tak til ungdomsleder John Kristensen! 
EMT-konkurrence: Denne konkurrence, som efterhånden har eksisteret i 25 år tæller op alle 
points, som medlemmer af hovedkredsen har scoret i EMT´er i hovedkredsen frem til 1. aug. Dertil 
tillægges et point for hvert EMT-parti, man har spillet. I den sæson, der sluttede 31. juli 2018, har 
der været 29 turneringer med i konkurrencen, hvilket er 5 mere end sidste år. Det er blevet til 247 
unikke deltagere, der i gennemsnit har spillet 2,31 turneringer. Og hvem vandt så i år? Selvfølgelig 
blev det endnu en gang Henning Jakobsen fra Maribo og ligeså sædvanligt foran Henning 
Rasmussen fra Nykøbing Sj. Nr. 3 blev Niels Peter Skotte fra Sydøstlolland. 
Hæderstegn: Årets modtager af Dansk Skak Unions hæderstegn er Sigurd Marthendal, 
Sydøstlollands Skakklub. 
Sigurd tog i 1993 initiativ til dannelsen af Tingsted Skakklub, som han var formand for i 12 år. Som 
lærer på den lokale skole lykkedes det for Sigurd med stor energi og idérigdom at få en meget stor 
del af skolens elever til at spille skak. Mange af eleverne meldte sig efterfølgende ind i Tingsted 
Skakklub, som således blev en meget markant deltager i hovedkredsens ungdomsarrangementer. I 
2008 blev Sigurd medlem af Sydøstlollands Skakklub, Hvor han hurtigt gjorde sig gældende som en 
af klubbens stærkeste spillere. I dag er Sigurd bestyrelsesmedlem og webmaster på klubbens flotte 
og altid aktuelle hjemmeside, som han på fornem vis har gjort til et vigtigt talerør for Sydøstlollands 
Skakklub.  
I 30 år har Sigurd Marthendal således uophørligt bidraget forbilledligt til skakkens udbredelse i 
lokalområdet. 
Initiativpræmie: Årets modtager af Dansk Skak Unions initiativpræmie er Præstø Skakklub. 
Klubben har et meget højt aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud. Klubben er et rart 
sted at være, hvilket man mærker ligeså snart, man træder ind ad døren. Der afvikles mange 
turneringer, men der er også sociale arrangementer, hvor klubbens medlemmer mødes og hygger 
sig. I mange år har ungdomsarbejdet stået højt på listen over indsatsområder, og det har givet gode 
flere nye medlemmer. 
Alt i alt en fornem indsats, der til fulde retfærdiggør tildelingen af initiativpræmien 
Størst fremgang: Vi tildeler hvert år et skakur til den klub, der i sidste kalenderår har haft størst 
medlemsfremgang. Det gør vi selvfølgelig også i år. Skakuret tilfalder Køge. Tillykke! 
Til slut skal lyde en tak til alle, der er kommet til vores møde i dag. En tak skal selvfølgelig også 
lyde til alle de, der af den ene eller anden grund ikke er her, men som i det daglige yder en stor 
indsats for at holde gang i deres klubber. 
 



BILAG 2 – Regnskab:  
 
2. Hovedskreds      
Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12  2018      
  REGNSKAB  REGNSKAB Budget 
INDTÆGTER:  2018  2017 2018 
Kontingent fra klubberne  287.240,50  287.651,00 287.000 
Kontingent fra enkeltmedlemmer  1.280,00  1.280,00 1.280 
Holdturneringen  10.250,00  10.500,00 10.000 
Renteindtægter/udbytte værdipapirer  998,40  537,60 540 
Andre indtægter  0,00   1.850,88 0 
Indtægter ialt  299.768,90  301.819,48 298.820 
      
UDGIFTER      
Kontingent til DSU  251.915,00  251.330,00 251.000 
Medlemsfremmende aktiviteter  0,00  0,00 2.000 
Delegeretmøde/bestyrelse  13.148,76  12.931,31 13.000 
Ungdomsaktiviteter  9.899,00  6.075,00 11.000 
Holdturneringen  8.779,00  8.065,00 8.500 
EMT konkurrencen  2.500,00  2.500,00 2.500 
Pokalturnering  2.230,50  2.639,00 3.000 
Divisionstilskud  5.180,00  2.960,00 5.180 
Diverse  3.745,04   825,25 1.000 
Udgifter ialt  297.397,30  287.325,56 297.180 
       
Driftsresultat   2.371,60   14.493,92 1.640 

      
Status pr. d.d.      
  REGNSKAB  REGNSKAB  
AKTIVER  2018  2017  
Bankkonto 1  51.613,05  45.951,66  
Depotbankkonto  19.734,51  19.036,11  
Tilgodehavende  1.780,00  0,00  
768 Investeringsbeviser, kurs 104,34  79.426,56   81.561,60  
AKTIVER ialt  152.554,12  146.549,37  
      
PASSIVER      
Primo  146.549,37  132.055,45  
Gæld  3.633,15  0,00  
Årets resultat  2.371,60   14.493,92  
PASSIVER ialt  152.554,12  146.549,37  
        
      
      
Revisorer:  Kasserer:    
      

Bruno Sørensen:  
Bjarne 
Haar:    

      



      
Søren Dyberg Larsen:      
 
 

BILAG 3 – Holdturnering: 
 
Holdturneringen har i år bestået af 41 hold, et hold mindre end sidste sæson, men her skal 
bemærkes at der rykkede ikke noget hold ned fra divisionen. Så reelt har 2. HK haft samme antal 
hold i år. Desværre kunne Maribo ikke stille med andet 2 mand de første runder i C- række 1 og 
måtte derfor spille på dispensation efter ønske fra de øvrige hold i rækken. Der har deltaget 285 
spillere 2.HKs holdturnering mod 293 sidste år. Der er en spiller der har spillet 14 holdkampe og 2 
har spillet 13 kampe og der 7 spillere i alt der har spillet mere end 10 kampe som tidligere var 
maksimum. Der er en spiller der har vundet 230 rating point og den der har tabt flest har tabt 135 
point. Jakob Sireborn, Nykøbing Falster, er eneste spiller med maksimum score. 
 
Turneringen har kørt uden de helt store problemer, men der har været en række tilfælde af 
manglende spillere og lidt holdsætningsfejl og manglende oprykning af spillere. Det har udløst 5 
halve strafpoint og et helt strafpoint plus 4 advarsler. Det medførte også en protestsag og en masse 
utilfredshed ude i klubberne. 
Jeg vil gøre opmærksom på datoerne i indbydelsen til holdkampen skal overholdes, da jeg straks 
efter sidste frist går i gang med at udarbejde tabellerne og få fyldt op i rækkerne. Der har i denne 
sæson været flere tilfælde hvor jeg har afvist hold i en række, fordi der er meldt for sent til. 
Når styrkelisten indsendes skal der også oplyses om holdleder med telefonnummer og e-mail. Disse 
ting skal bruges hvis et hold mangler spillere eller der er andre problemer og det siger sig selv at 
oplysningerne skal være korrekte. Der har i denne sæson været eksempel på en oplyst mailadresse 
der normalt ikke blev tjekket af indehaveren og derfor var holdet uvidende om at modstanderen 
mødte med en mand mindre. 
Der er desværre stor styrkeforskel i de nederste rækker. I B-række 1 er der 8 kampe der er endt med 
4-0.     I C-række 1 endte 5 kampe 4-0 og i C-række 2 gjaldt det 4 kampe. 
 
Række Nr. 1  Nr. 2 
    
Mesterrække Slagelse 1 Holbæk 2 
   
A-rækken Nykøbing Sj 

1 
Haslev 1 

   
B-række 1 Næstved 2 Nykøbing F 

1 
   
B-række 2 Køge 4 Sorø 1 
   
C-række 1 Præstø 3  
   
C-række 2 Næstved 3 Skovbo 2 
Mesterrækken     Øvrige rækker 
Dato                    Uge Nr. 
27-10-2019          44 
17-11-2019          47 
01-12-2019          49 
12-01-2020            3 
26-01-2020            5 
01-03-2020            9 



15-03-2020          12 
det skal bemærkes at mesterrækken i 6. runde spiller søndagen efter øvrige holdkampe. 
 
 

BILAG 4 – Indkomne forslag: 
 

Hændelser omkring holdopstilling og kampstart giver til stadighed anledning til frustrationer og 
diskussioner. Vi synes derfor ikke den nuværende praksis er tilfredsstillende. 

Vi har lavet forslag til ændringer i holdturneringsreglementet, inspireret af Divisionsturneringens 
reglement. Vi er bevidste om, at intentionerne i det nuværende reglement er meget lig tankegangen i 
forslagene. Men vores oplevelser af virkeligheden omkring afviklingen af kampene siger os alligevel, at der 
er grund til en tydeliggørelse. 

Formålet er at adressere problematikken omkring forsinkelse / udeblivelse af spillere ved at skærpe 
konsekvenserne af udeblivelse og give kampleder og holdleder en klarere vejledning. 

 

Forslag til tilføjelser til ”§5 Kampens afvikling” 

Alle partier skal startes på det fastsatte tidspunkt for kampstart, ved at hvids ur sættes i gang. Spillere, som 
er påført holdkortet, kan derefter trække i partiet. 

Ved force majeure kan kamplederen udsætte kampstart. 

Hvis en holdleder skal kontakte reserver og / eller administrere holdkort og holdopstilling i spilletiden, kan 
vedkommende forlange sit ur stoppet så længe. Holdlederen har råderet over sin mobiltelefon indtil 
holdopstillingen er færdiggjort. 

 

Forslag til ændring af ”§ 7 Anvendelse af spillere og reserver” 

A) Ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt. 

B) Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet 
på styrkelisten. 

C) En spiller, der ønskes anvendt som reserve, må ikke stå højere på klubbens styrkeliste end den spiller, 
der spiller sidste bræt på det ovenfor liggende hold.  

D) Møder et hold med færre end 8 henholdsvis 4 spillere, skal spillerne placeres fra bræt nummer et og 
nedefter. (Udebliver en spiller uden at have sendt afbud, kan en reserve fra styrkelisten, placeret på listen 
efter udebliveren, indsættes på den udeblevnes plads, efter at der er forløbet en halv time af spilletiden.) 
Ledige brætter kan besættes med reserver fra styrkelisten indtil en time efter kampstart.  

Ny E.) På Holdkortet noteres spillerne uden overspringelser fra bræt 1 og nedefter. Kortet må kun udfyldes 
med spillere som er til rådighed i spillelokalet. Hvis holdet, eller dele af holdet, er forsinket kan holdlederen 



beslutte at afvente fremmøde af de forsinkede spillere. Et hold må ikke stille op med et tomt bræt - alle 
lavere brætnumre vil blive dømt tabt for holdet.  

Ny F) Deltager en spiller i to kampe i samme runde, må spilletiden for de to kampe ikke gribe ind over 
hinanden. 

Ny G) En spiller må tidligst anvendes, når hans indmeldelse er modtaget af kartoteksføreren (se også § 8 C). 

Forslag til ”Holdlederens huskeliste”  
 
1. Du skal medbringe din klubs styrkeliste til holdkampen.  
2. Sørg for at dit hold (holdstyrke nr. og spillernavne) bliver skrevet rigtigt op på resultatkortet. 
Hvis dit hold ikke er fuldtalligt, har du to muligheder:  

A) Du kan stille dit hold op fra bræt et og nedefter, uden oversprungne brætter. Derefter 
kan du eventuelt indsætte reserver fra styrkelisten på de sidste, ledige brætter jfr. §7D. 

Bemærk at dette kan udelukke brugen af de forsinkede spillere, da styrkelisten 
altid skal overholdes. 

B) Du kan afvente de forsinkede spillere fra det øverste, udeblevne bræt og nedefter, jfr. 
§7E.  

Bemærk at alles betænkningstid vil være startet. 

3. Sørg for at dine holdkammerater er orienteret om reglerne, specielt FIDE's regler for færdigspil.  
4. Du skal bære holdledermærkat under kampen.  
5. Du må bekendtgøre tids overskridelser.   
6. Du må gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført 
træk.   
7. Du må ikke gøre en holdkammerat opmærksom på, at hans modstander har trukket.  
 8. Du må på forespørgsel fra en holdkammerat ud fra taktiske overvejelser sige "tilbyd remis", 
"giv  op", "accepter remistilbud". Du må ikke vurdere hans/hendes stilling.  
9. Har du protester mod kampens afvikling skal du gøre opmærksom på det på resultatkortet, 
nærmere redegørelse skal indsendes skriftlig til TL senest 4 dage efter spilledagen. 
10. Husk at underskrive resultatkortet når kampen er slut. 
 
Sydøstlollands Skakklub ved formand Jens Petersen. 
 
 
 


