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Velkommen til en ny sæson!  
En sæson med store udfordringer! Selvom vi alle sidste år har forsøgt at vende udviklingen, så kradser krisen stadig i dansk skak.   

På landsplan nærmer vi os hastigt 7000 medlemmer (i nedadgående retning). I hovedkredsen skal vi være glade, hvis vi kan opretholde 750
medlemmer Denne udvikling ør det vanskeligt at opretholde det skakliv, som vi har kendt til i mange år. Vi kan allerede nu se, at for nogle
kniber det med deltagelsen i holdturneringen, og i klubber ,som plejer at være meget aktive med mange medlemmer, er der ikke meget liv.  

Helt sort er det nu ikke. Der er i de sidste år gennemført initiativer i nogle klubber, som har vist at man kan vende udviklingen. Det har
specielt været på børne – og juniorfronten, at der er sket noget. I hovedkredsen har vi godt tag i denne gruppe skakspillere. Vi har f. eks.
Mange med i vores JGP -serie. Der er ingen tvivl om, at arbejdet på denne front kan betale sig, og der er  ingen tvivl om, at fremtidens DSU-
medlemmer ligger her .Jeg kan kun opfordre til, at klubberne fortsætter og udbygger ungdomsarbejdet.   

På det nyligt afholdte hovedbestyrelsesmøde i Fredericia var bl. a. DSU`s meget anstrengte økonomi et af hovedpunkterne.   

Med de faldende indtægter er det svært at få stablet et budget på benene, hvor vores sædvanlige aktiviteter tilgodeses. Hvordan får man
budgettet til at hænge sammen? Man kan vælge at spare noget væk. Her tales meget om at se på vores informations aktiviteter, det vil i
praksis betyde er et skakblad med færre udgivelser. Et flertal i HB har også vedtaget at indstille til delegeretmødet at børnekontingentet skal
bortfalde. Det har ikke haft den ønskede effekt med flere børnemedlemmer, men kun betydet mistede indtægter. Jeg stemte imod. Jeg
syntes det er meget kortsigtet. I 2.HK har det bestemt betydet flere børn i medlemsskaren. Endda meget interesserede børn. For mig at se
drejer det sig om at overbevise flere klubber om, at deres skoleskakbørn skal meldes ind i klubben. .Jeg tror, børneskakken er den eneste
vej frem for dansk skak. En anden vej ud af budgetkrisen er forhøjede kontingenter?! Man vedtog også at overføre en del af vækstkontoen til
administration i hovedkredsene. Det betyder, at vi lokalt kan tilgodese klubber mrd en god ide til arrangementer, der kan give fremgang.
Altså: Hvis I har en god plan, så send os en ansøgning!   

I den nye sæson vil vores hjemmeside blive en vigtig kilde til information om aktiviteterne i hovedkredsen. Jeg syntes at Jens Kurt Lundberg
har fået fremstillet en meget flot side. Han fortjener al mulig ros og opbakning fra klubberne.   

Sidste Nyt Bliver heller ikke det samme herefter. F.eks. vil vi ikke bringe enkeltresultaterne fra holdturneringen, kun kampresultaterne og
stillingen. Resultatark sendes ud efter hver runde, ligesom hjemmesiden bliver opdateret løbende under runden.   

Der skulle gerne i Sidste Nyt blive mere plads til debat og referater med partier fra det lokale skakliv.   

Jeg håber, det må blive til mange gode timer ved skakbrætterne   
Niels Steen Larsen.   
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