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Påskens møder i Greve
Påsken dannede som sædvanlig ramme om årets fornemste turnering i dansk skak nemlig DM. Mange spillere fra 2. HK var taget til Greve i
8. Hovedkreds for at søge lykken. Det blev ikke til noget Danmarksmesterskab til 2. HK, selvom Erling Mortensen gjorde sig ihærdige
anstrengelser for at komme helt til tops. Desværre blev han overhalet af Sune Berg Hansen på målstregen, men sølvmedaljen er også flot!
Tillykke!
Men ellers er det nok et af de mesterskaber, der vil gå over i historien. Ikke så meget på grund af det sportslige.
Stævnet virkede noget rodet. Det var ikke heldigt, at alle partier blev spillet i to store sale. Det gav megen uro.
For en tilskuer virkede det, som om der også her var underbemanding på de mange funktioner, der skal være i orden for at afvikle et lydefrit
DM.
Hovedbestyrelsen træder altid sammen langfredag. På årets møde var der en række vigtige sager til debat.
Divisionsturneringen var til debat. Den opmærksomme læser af Skakbladet har nok bemærket en række forslag, som turneringslederen har
fremført.
Den vigtigste ændring bliver rating af divisionsturneringen. Fremover bliver turneringen at sammenligne med en koordineret turnering,
hvorfor dette reglement også kommer til at gælde for divisionen.
Man kan altså få karantæne. Eller karantæne fra en EMT kan betyde udelukkelse fra divisionsturneringen.
Selvom tilhængerne siger, at det er vores stærkeste turnering, og at lignende turneringer i udlandet rates, har jeg stemt imod, da jeg ikke
har set nogen overbevisende opbakning fra de implicerede spillere til rating. Modstanderne har også hævdet, at man ikke kan rate
individuelle præstationer i et holdspil, hvor andre hensyn end de personlige ofte kan være afgørende for en taktisk remis.
En del praktiske problemer står stadig tilbage at skulle løses. Lad os nu se, hvordan det hele spænder af.
Som en sidegevinst kan nævnes, at turneringen bliver røgfri, da den også ELO-rates.
Endelig bliver runde 6 flyttet en uge, således at den fremover afvikles om søndagen i uge 9. Det kommer til at betyde, at vi nok også flytter
6. runde til afvikling i uge 10 (mesterrækken i uge 9).
Delegeretmødet havde set med mine briller et vigtigt punkt på dagsordenen: Nemlig afskaffelse af børnekontingentet.
Hvordan gik det så? Ja, den korte version er, at børnekontingentet blev bevaret. Ca. 2/3 af stemmerne var for at fortsætte med det særlig
lave kontingent for børn under 14 år.
Men inden vi kom så langt måtte vi igennem et sandt afstemningshelvede og en meget ophidset debat om procedure og regler for
stemmeafgivning. Det viste sig, at der ud af de mange indlæg om børnekontingentet dukkede flere forslag op om kontingentforhøjelser.
Nogle forslog, at hæve kontingentet med 10 kr. på alle kontingentgrupper, andre med 20 kr., og endelig foreslog et medlem endda, at alle
medlemmer skulle betale 500 kr.. Det var noget, der gav forvirring, og som kunne sætte sindene i bevægelse. Der gik meget lang tid, inden
vi kunne skride til afstemning. 4 skriftlige afstemninger måtte der til, før alle forslag var stemt ned. Så der bliver ikke kontingentforhøjelse i
denne sæson.
I sandhed et kaotisk delegeretmøde, der vil gå over i historien.
Jeg synes ikke det er særlig smart, at men kan fremsætte forslag til kontingentfastsættelse på selve mødet. Det burde være sådan, at de
skulle fremsættes på lige fod med alle andre forslag, der skal behandles på delegeretmødet.
Hermed sikrer man sig også, at man kan nå at overskue deres økonomiske konsekvenser. Det vi var vidne til påskedag var useriøst.
Når det er sagt, så må vi nok også erkende, at vi ikke kommer uden om kontingentforhøjelser i nær fremtid. Jeg vil ikke være fremmede for
en forhøjelse i størrelsesorden 10-20 kr. Det vil kunne hjælpe ganske betragteligt på unionens økonomi.
En anden ting, som jeg bede klubberne om at overveje ganske alvorligt er indmeldelse af børnemedlemmer i unionen. Vi har mange mulige
medlemmer rundt om i hovedkredsen. Det er nu vi skal vise, at børnemedlemsskabet har sin berettigelse.
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