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Til klubberne i 2. HK
Ja, så skal vi i gang igen. Jeg kan se, at mange klubber allerede har fundet brikkerne frem. Det er mit håb, at vi vil opleve en fremgangsrig
sæson på alle fronter – både på det skaklige og på det organisatoriske plan.
Det er ellers længe siden, at vi har haft fornøjelsen af at byde en ny skakklub velkommen i vores kreds. Men det skal vi heldigvis i år. Tirsdag
d. 2. september starter Sydøstlollands Skakklub med Robin Jakobsen som formand. Klubaften bliver tirsdag i Døllefjelde Musse
Idrætsforenings klublokaler. Allerede nu har interessen for at spille i den nye klub været stor. Vi håber, at vi i fremtiden kommer til at høre
meget til jer. Held og lykke med klubben!
Det har ellers været en sommer, hvor der har været mulighed for at følge med i de mange stort anlagte skakturneringer, der har taget deres
afsæt i DSU`s 100 års jubilæum. Jeg håber da, at man ude i klubberne har fået den oplevelse med. Ellers er der stadig nogle begivenheder,
som skal løbe af stablen i den resterende del af året.
I hovedkredsen kommer der i år til at ske en del ændringer.
På vores delegeretmøde blev jo som bekendt vedtaget to beslutninger af vidtgående betydning for afviklingen af vores holdturnering. Der må
ikke længere ryges i spillelokalet, mens holdkampene foregår. Vi har vedtaget, at B-rækkerne skal spille med 4 mands hold. Begge
beslutninger har været meget omdiskuterede, og det er der ikke noget at sige til. Men de sidste par år har det ikke været nogen sportslig
interessant afvikling, vi har haft af vores B-rækker med 8-mands-hold, hvor der har været alt for få deltagere. Noget måtte gøres, og derfor
fremsatte bestyrelsen et forslag, der gjorde B-holdene mindre, og som samtidigt betød, at man kunne komme til at spille om op- og
nedrykning mellem B- og C-rækkerne.
Jeg er godt klar over, at en så massiv ændring ikke vækker ubetinget glæde alle steder; men det er mit håb, at man uanset sin
stemmeafgivning på hovedkredsens delegeretmøde, vil bakke op om den nye ordning. Så må se, om det bliver nødvendigt med en justering
på baggrund af vores erfaringer i sæsonen 2003/2004. Den erfaring får man kun ved at spille med!
Rundt omkring i klubberne vil man nok også spørge, hvor Sidste Nyt bliver af. Den meget korte forklaring er, at bladet er bukket under for
bladdøden. Det kommer ikke mere! Den lidt længere forklaring tager udgangspunkt i det faktum, at ikke særligt mange synes aktivt at støtte
det med forskellige partier og artikler. Det har ligeledes været umuligt at skaffe en redaktør. Og så må vi se i øjnene, at tiden efterhånden er
vokset fra Sidste Nyt med den hurtige og flotte nyhedsformidling, som finder sted på vores hjemmeside.
Endelig er der så det økonomiske perspektiv. Vi skulle på dette års budget spare penge, hvis vi efter amts-tilskuddenes bortfald, skulle undgå
yderligere forhøjelse af hovedkredskontingentet. Vi håber, at yderligere forhøjelser kan undgås, men først må vi se, hvordan udviklingen for
den igangværende sæson bliver.
På delegeretmødet vedtog vi også, at tilskud til ungdomsspilleres deltagelse i skaklejre kunne bortfalde. Til orientering kan meddeles, at
hovedkredsbestyrelsen har vedtaget, at fjerne dette tilskud for 2003 og årene fremover.
Hovedkredsbestyrelsen har endvidere på sidste møde diskuteret det ønskelige i, at gennemføre EMT-konkurrencen på en ny og bedre måde
fra næste sæsonstart. Vi vil i den forbindelse meget gerne modtage forslag og kommentarer til evt. ændringer.
Jeg skal afslutningsvis – endnu en gang - ønske alle klubber og deres spillere held og lykke i den nye sæson!
Niels Steen Larsen
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