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Ved starten af den nye sæson

En ny sæson truer. Ikke et særligt optimistisk udsagn at byde velkommen til jubilæumssæsonen 2002/2003 med. Men sandheden er, at vi
er meget hårdt pressede for tiden. Det drejer sig både om medlemmer, men også om økonomi. 

Vores medlemstal ligger for tiden og roder rundt omkring de 700, og det er absolut utilfredsstillende.  Man sporer en vis træthed og en
manglende entusiasme i mange klubber, der før kunne markere sig med deres mange spillere. Ingen tvivl om, at det er svært at vende
udviklingen. Det vil sikkert også tage lang tid. Men hvis man ikke snart gør noget, kunne jeg godt frygte for en del klubbers ve og vel.

I den seneste tid har vi set, at men godt kan skaffe sig medlemmer. Der er faktisk mange, der gerne vil spille. Her bliver jeg nødt til at
gentage noget, jeg har skrevet de sidste mange år. Få dog gang i noget børneskak og juniorskak. De klubber, der har satset her, har fået
valuta for indsatsen. Når vi ser på unges deltagelse bl. a. i vores JGP-serie, må vi erkende, at der efterhånden er mange engagerede og
trofaste ungdomsspillere rundt omkring. Men der kunne sagtens være mange flere. 

Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er børn og unge, vi skal fokusere på. At satse på arrangementer som f. eks. ”skakkens dag”,
skak med store brikker på gader og torve samt uddeling af informationsmaterialer - ofte med tilskud af diverse vækstkontomidler, synes ikke
at kaste noget særligt af sig. Fælles for disse arrangementer er, at de er rettet mod voksne mennesker, og de er svære at få til at spille skak.
Måske skulle man kun bruge vækstkontomidler til at fremme børne- og junioraktiviteter!?

Mange forældre vil godt have, at deres børn spiller skak. Hvis bare det er en aktivitet, der er veltilrettelagt og forældrene oplever, at deres
børn  får  nogle  gode  oplevelser,  så  kan  vi  få  mange  ”kunder”  her.  Og  det  er  efterhånden  ikke  så  svært  at  skaffe  fornødent
undervisningsmateriale og inspiration. Dansk Skak Union har en hel del, ligesom hovedkredsbestyrelsen vil være behjælpelig med gode råd
og henvisninger. Der er efterhånden samlet mange erfaringer sammen, som man kan trække på. 

Generelt kan man vel sige, at der i hovedkredsen er to måder at drive børneskak på: I DSU-regi og uden for DSU-regi. En del klubber har
børne-afdelinger, hvor de unge mennesker er meldt ind i DSU som børnemedlemmer. Andre har børneafdelinger, hvor man ikke er medlem
af noget som helst. I begge tilfælde får man ofte tilskud fra unionens juniorinstruktørmidler. For mig at se, må det rigtigste være, at
klubberne melder deres børn ind i unionen. Det er der flere grunde til. Som formand ser jeg selvfølgelig, at vi styrker vores medlemstal, men
jeg mener også, at vi skal bakke op om unionens og navnlig hovedkredsens politik på området. Det er min opfattelse, at får man tilskud fra
f.  eks.  juniorinstruktørmidlerne,  så  bør  man  også  sørge  for,  at  børnene  er  medlem  af  den  lokale  skakklub.  Med  indførelsen  af
børnekontingentet var det meningen, at tilskynde klubberne til at få meldt børnene ind. Det har man hidtil ikke været særligt gode til. 

I påsken lykkedes det at få forhindret børnekontingentets afskaffelse. Nu synes jeg, at vi skal vise, at vi mener noget med det ved at få
meldt alle børnene ind. Alt andet er ikke troværdigt. Jeg er hvert fald ikke indstillet på at slås for børnekontingentet én gang til, hvis vi ikke
bakker op om dette særlig medlemskab.

Økonomi

I ly af sommerferien har de to store amter i 2. Hovedkreds, Vestsjælland og Storstrøm, som et led i deres spareplaner bebudet, at de fra
starten af 2003 fjerner deres tilskud til 2. HK (og en række andre organisationer). Det betyder, at vi i forhold til vores oprindelige budget for
næste år kommer til at mangle ca. 26000 kr.. Det er ganske mange penge. Lige her og nu står vi ikke og mangler pengene. Vi har en formue
på ca. 100000 kr., som vi er indstillet på at sænke noget. Samtidigt vil vi søge at skære i udgifterne, hvor vi kan; men hvis vi vil opretholde
vores aktivitetsniveau, skal der simpelthen flere penge i kassen. Hovedkredsbestyrelsen vil derfor stille forslag om kontingentforhøjelse på
næste delegeretmøde. 

Hovedkredsens kontingenter er for tiden: senior 44 kr., pensionist og junior 32 kr. og børn 12 kr.

Fra 1. juli 2003 foreslås flg. satser: senior 66 kr., pensionist og junior 48 kr. og børn 24 kr. 

Kontingentforhøjelser er aldrig populære; men vi håber, at der er forståelse herfor ude i klubberne.

Målt i forhold til så meget andet, må man sige, at det med et højere kontingent stadig er meget billigt at spille skak. Nu er klubberne varslet,
så man kan tage højde for en kontingentstigning i sine budgetter for det kommende år.

På trods af disse lidt dystre ord, vil jeg ønske alle klubber i hovedkredsen en god og fremgangsrig sæson og håbe, at vi alle vil få mange
gode stunder ved skakbrættet.

Niels Steen Larsen  
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