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Side 2
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
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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 DSUregi 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 styrSide 3
ker 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 særlige 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. 100.000 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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Side 5
Dansk Skak Union
Sidste weekend i august afholdtes hovedbestyrelsesmøde i Dansk Skak Union. Der var på
forhånd lagt op til et meget afgørende møde, hvor bl. a. budgettet for det kommende år skulle
fastlægges.
Hvis man har penge nok, er den slags møder jo rene ekspeditionssager. Men det har unionen
lige netop ikke. Et af de tunge punkter på mødet var udgifter til information. Det vil i praksis
sige Skakbladet og DSU´s hjemmeside.
Den andel af kontingentmidlerne, man bruger til at udgive Skakbladet har været jævnt
stigende – vel ikke så underligt, når medlemstallet er dalende.
Samtidigt har der også været et udtalt ønske om at ændre Skakbladet så det fik et andet (og
mere indbydende) udseende.
I en tid hvor flere og flere medlemmer henter aktuelle oplysninger om skakbegivenheder på
nettet, kunne man godt overveje, om Skakbladets traditionelle rolle i det danske skakliv som
primær nyhedsformidler skal ændres. Der er vel ikke nogen grund til, at de samme
begivenheder skal behandles både i Skakbladet og på nettet.
Den samme problemstilling har vi også oplevet her i 2. HK, hvor vi hidtil har haft Sidste Nyt
som eneste informationskanal til medlemmerne. Men efter starten af vores meget fine
hjemmeside, bringer Sidste Nyt ikke længere alle de traditionelle nyheder. De findes hurtigere
og lettere på nettet. Samtidigt har vi skåret ned på udgivelserne fra tidligere 8 til nu kun 4
numre om året. Sidste Nyt er et herefter et mere naturligt forum for baggrundsartikler,
partistof og kommentarer. En lignende udvikling må vi også forvente finder sted med
Skakbladet.
Det var nogle af de overvejelser, der var til debat på HB-mødet.
Helt færdig med sagen blev vi dog ikke. Men det besluttedes dog,
*at Skakbladet fra 2003 udkommer 8 gange om året.
*at bladet udkommer i et mindre format (165*210 mm).
*at bladet udkommer på pænere glittet papir.
Der er dog stadig en del løse ender, som skal behandles på næste møde.
F. eks. kan der kan selv med en udvidelse af sidetallet ikke komme nær så meget stof med
som hidtil. Det skal begrænses. Hvilke områder, der skal nedprioriteres, er der endnu ikke
taget stilling til.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det nye skakblad ikke lige er min livret. Jeg synes,
at det er for dyrt, og at besparelserne, som var vi også skulle tilgodese, er meget svære at få
øje på. Men alligevel håber jeg, at medlemmerne vil blive tilfredse med det nye skakblad og
den nye informationspolitik i DSU.
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*Pokalturneringen var også til debat. Det har længe været en torn i øjet på mange, at
bredderækken ikke havde noSide 6
gen øvre ratinggrænse. Ofte har man set elitehold med et ratingsnit på langt over 2000 vinde
ved finalen i bredderækken. Men det har aldrig været meningen med pokalturneringen. Nu
kommer der en grænse (vedtages på januarmødet), så det ikke fremover kan lade sig gøre.
Om det så er nok til at øge interessen for pokalturneringen, ja det er en hel anden snak.
*”Kamplederlicens” bliver et nyt begreb. Man kan nu vælge mellem at blive turneringsleder
(TL) og kampleder (KL). En kamplederuddannelse gør det muligt at lede divisions – og
holdkampe.
En kampleder har et grundigt kendskab til skakreglerne og kan overvåge partiernes gang. Det
kan en TL selvfølgelig også; men derudover har TL også kendskab til ratingberegning,
indberetningsprocedurer og alt det praktiske omkring afvikling af turneringen.
Forslaget er afstedkommet af mangel på kompetente folk til at lede divisionskampe.
*Påskestævnerne var til debat. Et udvalg er barslet med nogle tanker om den fremtidige
afvikling af stævnerne. Hovedbestyrelsen vil gerne have mere styr på udgifterne. Fremover vil
man gerne, at arrangørerne stilles et fast maksimumbeløb til rådighed (75000 kr.), hvoraf de
53.000 kr. skal bruges til præmier i LH-klassen. Hotelophold til topspillerne bliver der ikke
tilskud til – med mindre arrangørerne selv kan få et arrangement med lokale hoteller i stand.
Selve LH-klassen skulle være åben for alle med et kandidatresultat samt de bedste juniorer og
afvikles enten som schweizerturnering eller knockout turnering.
Unægtelig en helt ny måde at gribe DM an på. Endelig beslutning finder også her sted i januar.
*Jubilæum. 2003 er året, hvor Dansk Skak Union fejrer sin 100 års fødselsdag.
Unionen har en del midler, som er blevet sparet op gennem mange år, og som nu skal bruges
til forskellige arrangementer i 2003. Det drejer sig selvfølgelig først og fremmest om
turneringer, der kan sætte Danmark på det internationale skak-landkort, men også om tilskud,
der kan begunstige den almindelige skakspiller.
I den forbindelse skal vi naturligvis henlede opmærksomheden på, at der i hver hovedkreds i
løbet af vinteren afvikles en særlig EMT. Denne EMT har 8 ratinggrupper med spring på 200
points. Vinderen af en ratinggruppe får en værdicheck på 1000 kr., der indløses, hvis man
deltager i påskestævnet 2003 i Horsens.
I 2. Hovedkreds bliver en af de turneringer, der i forvejen afvikles, tilbudt denne særlig status.
For yderligere informationer: se Skakbladet nr. 9-2002 – s. 27.
Niels Steen Larsen
Side 8:
SM på hjemmebane
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I år var det 2.hovedkreds’ tur til at arrangere Sjællandsmesterskabet, de store Grand Prixfinale for børn og juniorer fra de tre hovedkredse øst for Storbælt. Som sædvanlig når det har
været hos os foregik det i Ringsted, og som sædvanlig var der 108 deltagere. Det er egentlig
lidt pudsigt, men de sidste 4 år har der været nøjagtig 108 deltagere hver gang, selv om hver
hovedkreds må stille med 48. I år stillede 8.hk kun med 20 spillere og 1.hk med 41 mens vi
som sædvanlig var så godt som fuldt hold med 47. Og vi havde kun ganske få afbud blandt de
kvalificerede.
Sidste år var jeg generelt ikke imponeret over de resultater, hovedkredsens spillere opnåede
ved SM, men kunne så trøste mig med at mine egne Ringsted spillere leverede adskillige flotte
resultater. Sådan gik det slet ikke i år. Trods hjemmebanen spillede de lokale deltagere langt
under vanlig standard og leverede ikke en eneste topplacering.
På hovedkredsplan var der derimod lidt fremgang at spore. Vi fik 10 top 5-placringer mod 8
sidste år. Og vi fik 2 SM-titler mod 1 sidste år. Kristian Hovmøller vandt som ventet suverænt i
B-gruppen, og vores spillere satte sig tungt på F-gruppen, hvor SM-titlen efter et tæt opløb
noget overraskende gik til Frederik Jensen fra Jyderup, der kvalificerede sig på det yderste
mandat, men også havde advaret sine konkurrenter ved at vinde et af de sidste GP-stævner.
Vi har i denne sæson haft en meget stor og talentfuld F-gruppe, som virkelig giver interessante
perspektiver for fremtiden – mange af de stærkeste har endda endnu et år tilbage i F-gruppen.
Jeg håber at lederne kan holde dampen oppe og holde poderne til ilden i de kommende år, for
den udvikling, der er kommet i gang blandt de yngste ser meget, meget spændende ud.
2.hk’s top 5-placeringer:
Gruppe A (5 runder): 5. Oksana Vovk, Næstved 3 p
Gruppe B (5 runder): 1 Hovmøller. Dianalund 5 p
Gruppe C (6 runder): 3. Jesper Hoffmann, Køge 4 p, 4. Jimmy Carlsen, Gislinge 4p.
Gruppe D (6 runder): 4.Sune Jakobsen, Brydebjerg 4 p
Gruppe E (8 runder): 3. Janus Olsen, Tingsted 6 p 5.Mads Jensen, Bobjerg 5 p
Gruppe F (8 runder): 1. Frederik Jensen, Jyderup 6½ p, 2. Paw Petersen, Forlev 6p og 3.
Andreas Lynggård, Tingsted 6 p.
Poul Buhl
Side 9:
Jubilæer i 2. Hovedkreds
Det er ikke kun Dansk Skak Union, der har jubilæum i nær fremtid. Også på lokal plan skal vi
fejre jubilæum.
I dette efterår fejrer Sk 1927 Ringsted sit 75 års-jubilæum. Mange lokale aktiviteter er sat i
gang. Følg med på Ringsteds hjemmeside: www.sk1927ringsted.dk
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2003 hejses Dannebrog i Næstved i anledning af klubbens 100 års fødselsdag. 100 år er en høj
alder for en dansk skakklub. Dermed er Næstved er en af DSU`s ældste klubber. Det skal
selvfølgelig fejres. Næstved har lagt billet ind at arrangere nordisk mesterskab i 2003 og
håber, at det samtidigt kan blive en del af DSU`s jubilæumsarrangement.
Lad os håbe, at Næstved Skakklub, som har gode erfaringer med internationale turneringer,
får dette arrangement. Vi hører nærmere!
2004 er det Slagelses tur til at fejre 100 års fødselsdag. Hvad det indebærer, venter vi
ligeledes spændt på.
Endelig skal vi som hovedkreds også markere, at DSU har jubilæum. Meget snart håber vi at
kunne løfte sløret for disse aktiviteter.
Skak er blevet dillen i "Hyllen"
Det var overskriften på Fakse/Rønnede siden i Dagbladet lørdag den 21.september...
Vi tillader os at citere artiklen, der fylder 1/4 side med to fine farvebilleder:
Spillerne er 9-10 år, og de har talent
Fakse Ladeplads:
Pludselig er der gået mode i at spille skak.
Det begyndte med, at formanden for Faxe Skakklub Svend-Erik Wehlast blev ringet op af en
dame, der præsenterede sig som Simons mor. Hun ville vide, om der var et sted, hvor
nybegyndere som hendes egen søn kunne gå hen og lære spillet. Og kort efter fik Wehlast en
henvendelse fra en dame, der præsenterede sig som Simons mor.
Vi har da vist hilst på hinanden før, sagde han; men det var en ny Simon, og så kom der en
henvendelse fra Esbens mor, og inden Svend-Erik Wehlast fik set sig om, ja så var der ikke
mindre end 16 drenge og piger i 9-10 års alderen, som var så ivrige efter at lære at spille
skak, at han fandt ud af, at han lige så godt kunne samle dem og lære dem noget på en gang.
Han kontaktede Henrik og Bent Bertram i var en god idé, så nu tager Svend-Erik Wehlast til
Fakse Ladeplads og underviser børnene i skak foreløbig hver onsdag eftermiddag i fem uger.
Den onsSide 10
dag, Dagbladet kiggede ind, var de 16 elever blevet til 17 plus én fraværende, og
klubformanden var begyndt at tænke i turneringsbaner.
De unge spillere har nemlig talent. Tre af dem Højlund Østsjællands Skakmester 2001! Det
foregik i en simultandyst, hvor Wehlast spillede med dem alle sammen på én gang.
Hvem af jer kan reglerne?, spurgte han og hans medhjælper Bjarne fra skakklubben den første
gang, de mødtes.
Vi kan ikke! sagde alle de seks piger.
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Vi kan godt! sagde alle de 10 drenge, og det viste sig at være en sandhed med modifikationer.
Men nu kan de. Og et par stykker var på forkant med situationen, da de i denne uge skulle
lære, hvordan man sætter sin modstander skakmat, hvis han eller hun kun har kongen tilbage,
og man selv kun har kongen og et tårn. Det kan man nemlig. Det kræver maksimalt 16 træk.
Har man en dronning i stedet for tårnet, kan det gøres på otte. Men med en enkelt løber eller
springer kan det ikke lade sig gøre, fik spillerne at vide.
Undervisningen, der kører i skakklubbens regi er gratis, dvs. at lærerne selv betaler for at
komme fra Fakse til Fakse Ladeplads. Det er jo her den nye trend er opstået, og han synes, at
det ville være lidt akavet at transportere de 16 også, at nogle af børnene senere skulle få lyst
til at melde sig ind klubben. Her er de i øjeblikket godt en snes, der mødes regelmæssigt.
Mandag aften er klubaften. Klubbens yngste medlem er 17 år, og ret meget yngre skal man
nok heller ikke være, hvis man vil have det fulde udbytte af sammenkomsterne, der kan
trække ud til henad midnat. Men der er andre muligheder for at mødes. Fire af forældrene til
skakspillere har tilbudt at køre de unge ud til stævner og turneringer, hvis det skulle blive
aktuelt, og det er det faktisk allerede blevet.
Svend-Erik Wehlast har kigget fire-fem af ungerne ud til deltagelse i et stævne i Køge på
næste lørdag, den 28. september. Hvem det bliver får de at vide på onsdag.
E.N.

[dette var et udklip af nogle af de bragte artikler i Sidste Nyt 4, september 2002]
Såfremt du ønsker at læse hele bladet må du henvende dig til formanden i klubberne i
2.hovedkkreds og få de ønskede publikationer. Dog kun såfremt de findes på lager og efter
nærmere aftale.
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