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Forside: 

Så nærmer afslutningen på sæsonen 2002/2003 sig. 
Det er dog ikke ensbetydende med, at der så ikke sker mere før en gang i september. 
 

100 år 
Som de fleste jo nok ved, så fylder Dansk Skak Union i år 100 år. Henover sommeren vil der 
finde det ene store skakarrangement efter det andet sted. Så hvis man vil opleve topskak på 
nært hold, ja så er det altså nu, det foregår. 
Men også i vores egen lille hovedkreds sker der ting og sager. Næstved Skakklub bliver også 
100 år. 
I weekenden 3. � 4. maj finder et arrangement med stormesteren Alexei Shirov sted. Der skal 
spilles urmatch mod Næstveds 3. divisionshold og simultanmatch mod 30 spillere. Shirov vil 
begge dage gennemgå nogle af sine partier. Der er fri adgang. 

 
Sydøstlollands Skakklub 

Ellers er det sket det glædelige, at en ny skakklub vil se dagens lys i 2. Hovedkreds!! Det 
bliver Sydøstlollands Skakklub. Formand bliver Robin Jakobsen kendt fra børne� og juniorskak 
i Brydebjerg og Rødby og nuværende medlem af Nyk. F. Endnu er ikke alle detaljer faldet på 
plads. Men det er meningen, at klubben starter 2. sept. med 19 medlemmer. Spilleaften bliver 
tirsdag, og klubben er helt røgfri.  
Der er undervisning på alle spilledage. 
Vi glæder os over, at det er lykkedes at få en ny skakklub i gang på Lolland.   
         NSL 

Side 2: 

Forår i Skovbo 
Foråret har bebudet sit komme men hvad med skakspillet i din klub? 
I min egenskab af formand for Skovbo Skakklub med et medlemstal på ca. 30 aktive voksne 
gennem et par sæsoner, vil jeg fortælle om hvor �let� det er at få lidt drive i klubben. 
Vi startede op på Borup Skole med skoleskak fra kl. 14:00 til 16:00 om mandagen i august 
måned 2002 og har efter et halvt år haft mere end 60 børn nede og prøve kræfter med 
skakspillet (skolen tæller ca. 400 børn totalt ). Antallet af fremmødte om mandagen har været 
støt stigende gennem sæsonen og i januar / februar har vi ligget på mellem 25 og 35 børn 
hver mandag. Aldersfordelingen er fra 7 år ( 5 spillere ) og op til 15 år ( 2 spillere) og andelen 
af piger har været 25 spillere � desværre er det også dem som falder hurtigst fra igen. 
Vi har haft et par elever på besøg fra andre skoler ( Vemmedrup og Ejby ) og fra Dåstrup 
Fritidscenter 
Vi har forsøgt forskellige tiltag og prøver nu ud fra vores erfaring at sammensætte noget 
materiale til nye og gamle �elever� som vi mener, fungerer, men læner os dog op af materiale 
fra Dansk Skoleskak, som vi er blevet medlem af.  
Vi har de sidste uger flyttet aktiviteterne over i vores klublokaler for at de unge kunne se � en 
rigtig skakklub � og prøve at spille mod vores voksne spillere. Det giver lidt mere �liv� men går 
godt og vi har haft 20 børn til turnering og undervisning � de er blandt andet i gang med 
bronzespringeren.  
Vi får i den nye sæson i Skovbo Skakklub tilgang fra nogle stærke spillere som vi vil få til at 
undervise børnene i klubben om aftenen efter sommerferien (evt. sammen med andre klubber 
at få nogle træningssamlinger i gang) 
Vi har et godt samarbejde med Skovbo kommune som hjælper os økonomisk med skak i 
Borup. Efter et forhåbentligt veloverstået Junior Grand Prix Stævne den 13. april vil vi gå i 
gang med planlægningen af sommerferieaktiviteter og sæsonopstart i august. 
 Vi har får meget mediedækning i de lokale aviser ( er meget villige til at bringe færdigt stof ) 
og det har resulteret i at vi har fået 3 nye voksne medlemmer. 
 Vi har fået noget fantastisk godt ud af dette og vil selvfølgelig forsøge at sprede aktiviteterne 
ud i hele amtet så de andre klubber også kan opleve � hvor nemt det er at få succes �. 
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Der findes masser af potentielle spillere på skolerne � det er kun at gå ud og få fat i dem og 
mon ikke der er en enkelt i klubben som kunne afse et par timer om ugen en eftermiddag. Det 
kunne give lidt liv i klubben og sikre skaksportens fremtidige eksistens ?? 
 
Michael Espensen � formand for Skovbo Skakklub og leder af skoleskak i Borup 
  

Side 3: Indbydelse til Pokalturneringen i 2.hk 11.maj 2003 [bringes ikke her] 

Side 4, 5: Holdturneringen Slutstilling efter 7.runde [bringes ikke her] 

Side 6,7: JGP slutstilling [bringes ikke her] 

Side 8,9: Næstved Skakklub bliver 100. Program [bringes ikke her] 

Side 10,11,12 og bagside:  
Dette er ikke det officielle referat fra delegeretmødet. Det kommer senere og kan ses på 
hjemmesiden, NSL 
Delegeretmødet 5.april 2003 
Årets delegeretmøde blev afholdt i Næstved. 
I år et møde med en del punkter på dagsordnen, der nok skulle give debat. 
Bl. a. forslag om ændringer i spilletiden til holdturneringen samt forslag om rygeforbud, når 
der spilles holdskak. 
Bestyrelsen havde ligeledes stillet forslag om kontingentforhøjelser. 
Man skulle så tro, at rigtigt mange klubber var repræsenteret på mødet. Der var da også lidt 
flere end, der plejede at være; men 14 klubber er nok lige i underkanten, når så vigtige sager 
skal behandles. 
Til dirigent valgtes Henrik Knudsen, Næstved, og han ledede på fornem vis slagets gang. 
Formanden indledte herefter med sin beretning. 
Niels Steen Larsen ønskede Dianalund tillykke med oprykningen til 2. division og glædede sig 
samtidigt over, at hovedkredsen næste år havde 5 hold i 3. division, da man havde fået to 
oprykkere � Slagelse og Køge og ingen nedrykkere. 
Pokalturneringen var blevet aflyst på grund af manglende tilslutning. 
Derimod var det gået fint med EMT-konkurrencen, der havde haft 253 forskellige deltagere i 
23 turneringer. Vinder blev Henning Jakobsen, Nordfalster foran Sigurd og Anja Søllner fra 
Tingsted. 
På ungdomsområdet var der gennemført 10 turneringer med 182 forskellige spillere. Lidt flere 
end sidste år. Flest deltagere havde der været i de små årgange. Det kunne godt se ud, som 
om det var svært at fastholde børnenes interesse, når de nærmede sig 12-års-alderen. Der 
havde været knapt så mange spilledage som den forrige sæson, men det havde altså ikke fået 
negativ indflydelse på deltagertallet. 
NSL slog fast at JGP-serien lignede en gedigen succes. 
Ved hold-DM blev ungdomsholdet fra 2. HK nr. 6. 
Under juniorinstruktørordningen var der i 2002 givet tilskud til 9 hold, hvilket kan ses som 
udtryk for den store vægt, som bestyrelsen lægger på dette arbejde.  
Formanden syntes, det var ærgerligt, at de mange børn, der spillede skak rundt omkring i 
hovedkredsen ikke blev meldt ind i klubberne, når man nu havde det billige børnekontingent, 
der netop var beregnet på dem. 
I den organisatoriske del af sin beretning, oplyste formanden, at der nu var 709 medlemmer i 
2. HK. Det går stadig den gale vej. Den Gyldne Springer var blevet lukket, ligesom noget 
tydede på, at også St. Heddinge må lukke.  
Der burde være basis for skakklubber mange flere steder i 2. HK.  
Men glædeligt var det også at se det meget blomstrende skakliv, der var i en del klubber. Her 
var der ingen krisestemning.  
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Mange klubber havde været dygtige til at få omtale i de lokale medier. Noget der i høj grad 
havde været med til at profilere klubberne. 
Sidste Nyt udkommer nu kun 4 gange årligt, men til gengæld kan man hurtigt få opdateret 
nyhederne på hjemmesiden. 
Det har knebet med at få stof til bladet. Måske skal der en ny redaktør til. 
Jens Lundberg rostes for et flot og meget effektivt arbejde med www.2-hk.dk. 
Hjemmesiden er blevet et uundværligt element i skaklivet i 2. HK. 
Formanden omtalte et lokalt jubilæumsinitiativ. Man har planer om at spille en match med 3. 
Hovedkreds om retten til Sprogø. Et arrangement, som passende kunne finde sted som optakt 
til den nye sæson. 
Til slut rettede formanden en tak til alle de skakledere, der udfører et stort arbejde i det 
daglige for at få deres klub til at fungere til glæde for alle os skakspillere. 
Herefter blev beretningen sat under debat. Erik Carlsen, Køge kunne godt tænke sig, at 
bestyrelsen var lidt mere opsøgende med henblik på klubber, der var i begyndende krise, 
ligesom han også gerne så, at klubberne meldte deres børn ind som børnemedlemmer i DSU. 
Svend-Erik Wehlast berettede meget inspirerende om, hvordan man var gået nye veje i Faxe 
Skakklub. Her så man lyst på fremtiden. 
Muligheden for at lave lederkurser og få dem finanseret blev også berørt under denne del af 
debatten. 
Henrik Knudsen redegjorde for nogle af de tanker, der fra centralt hold var blevet gjort for at 
vende udviklingen. 
Med hensyn til Sidste Nyt syntes Jacob Kloch, Næstved, at man sagtnes kunne nøjes med to 
numre. Erik Carlsen, Køge mente, at bladet kunne udkomme som en netavis på hjemmesiden. 
Så kunne klubberne selv printe det antal ud, som de skulle bruge.  
Formandens beretning blev vedtaget. 
 
Kassereren Frank Hartmann fremlagde regnskabet, der med indtægter på 230 324,60 kr. og 
udgifter på 216 637,85 kr. viste et overskud på 13 686,75 kr. I forhold til budgettet for 2002, 
der opererede med et underskud på 12 000 kr., måtte det siges at være tilfredsstillende. Bl. a. 
havde 2. HK fået 10 000 kr. mere, end man plejede fra Vestsjællands Amt.  
Regnskabet blev vedtaget. 
Herefter åbnede dirigenten for en debat om den fremtidige økonomi. Med bortfaldet af 
amtstilskud fra januar 2003, kommer hovedkredsen til at mangle ca. 24 000 kr. Frank 
Hartmann sagde, at man kunne lukke hullet på flere måder. Man kunne spise af formuen, som 
ikke behøvede at være på 100 000 kr. Men der er jo grænser for, hvor længe man kan blive 
ved med det. Man kan også se på forholdet mellem indtægter og udgifter. Der er lagt op til en 
kontingentforhøjelse til 2. HK. Den alene kan ikke lukke hullet. Der skal enten kræves flere 
penge op næste år eller spares. 
Flere mente, at man godt kunne se på udgifterne til Sidste Nyt. Net-avisen-modellen blev atter 
foreslået.  
Tilskud til kørsel i holdturneringen kunne reduceres eller bortfalde.  
Det blev også foreslået at anbringe en del af hovedkredsens formue i bedre forrentede 
obligationer. 
 
Jens Lundberg afgav herefter beretning om holdturneringen, der i det store og hele var 
forløbet uden problemer. En del spillere havde været tilmeldt turneringen, men sjovt nok ikke 
været i kamp på noget tidspunkt. Andelen af reserver havde været ca. 20 % i alle runder. 
Der havde været ganske få holdsætningsfejl, men ingen havde haft indflydelse, så 
kampresultatet skulle ændres. 
Herefter blev der uddelt præmier til vinderne af de forskellige rækker. 
 
Under indkomne forslag skulle delegeretmødet tage stilling til om holdturneringen næste 
sæson skulle ændres. 
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Hovedkredsbestyrelsen havde stillet forslag om, at ændre B-holdenes størrelse til 4 mand og 
op� og nedrykning mellem B- og C-rækken. Over for dette forslag kom Faxe med sit gående 
ud på at slå B� og C-rækken sammen og så spille med 6-mands-hold.   
Debatten var livlig og engageret. Skælskørs Anders Brinkhard mente, at man slog holdene og 
den specielle ånd, der var på et hold, i stykker ved at gå ned til 4 spillere. 
Svend�Erik Wehlast fra Faxe mente, at der kom flere hold med i turneringen, og at det alt i alt 
ville give en bedre turnering. 
Fra bestyrelsen blev det fremført, at forskellen mellem nogle B-hold og nogle af C-holdene ville 
blive alt for stor. Endvidere fremhævede formanden, at man nu ville få mulighed for op-og 
nedrykning mellem B� og C-rækken. 
Forslaget gik efter en lang debat til afstemning. Bestyrelsen forslag blev vedtaget. Herefter 
spiller B-rækken i 2003/04 som 4-mands-hold. 
Faxe havde endvidere foreslået at nedsætte betænkningstiden i A-og B-rækken til 2 x 2 timer. 
Dette forslag blev også vedtaget. 
Et forsalg, fremsat af Peter Holst fra Nyk. Sj., om rygeforbud i spillelokalet under holdskak 
afstedkom også en voldsom debat.  
Nogle klubber mente, at lokale rygeregler skulle hovedkredsen ikke blande sig i. 
Andre sagde, at udviklingen gik i retning af røgfrie miljøer mange steder. ELO-ratede 
turneringer og divisionskampe var i forvejen røgfrie.  
Også dette forslag blev vedtaget. Så der bliver altså ingen rygning i spillelokalet i næste års 
holdturnering. 
Et forslag, der gav bestyrelsen ret til at fjerne tilskuddet til ungdomsspilleres deltagelse i 
skaklejre, vedtogedes også. 
Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelser, som omtalt i sidste nummer af Sidste Nyt blev 
vedtaget. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Peter Holst fra Nykøbing Sj. Formand Niels Steen Larsen og 
bestyrelsesmedlemmerne Leif Jensen, Jens Lundberg og Frank Hartmann blev genvalgt.  
1. suppleant til bestyrelsen bliver Claus Steenstrup, Nyk. F. og 2. suppleant Jacob Kloch, 
Næstved. 
Revisorerne Søren Dyberg Larsen og Bruno Sørensen samt suppleanten Henrik Knudsen 
genvalgtes. 
Til turneringskomitéen var der genvalg til Poul-Erik Nielsen, Haslev og Henrik Knudsen samt til 
suppleanterne Henning Rasmussen, Nyk. S. og Morten H.Olsen, Ringsted. 
 
Dette er ikke det officielle referat fra delegeretmødet. Det kommer senere og kan ses på 
hjemmesiden.                NSL   
 
Side 13: Annonce om Nyk F Mesterskab i Hurtigskak og Køge Emt 5.rd [bringes ikke 
her] 
 
Side 14: 
Top 25 
1  Henning Jakobsen Nordf  72 
2  John Holst Tingsted          55  
3  Henning Rasmussen Nykj  49  
4  Kai V Pedersen Nyk Sj  48½  
5  Leif Jensen Nyk Sj  45½  
6  Martin Hansen Nyk F  44  
7  Knud Jensen Maribo  36  
8  Gitte Nielsen Tingsted  32  
9  Torben W Petersen Ring  31½ 
10  Svend Hansen Holbæk  30½  
11  Tonny Carlsen Holbæk  30  
12  Torben V. Jensen Tingted  30  
13  Anja Søllner Tingsted  30  
14  Julie Wael Tingsted  28  
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15  Leif Hesselberg Korsør  26½  
16  Vagn Larsen Holbæk  26½  
17  Orla Lind Mortensen For  26½  
18  Sigurd Søllner Tingsted  26½  
19  Janus Olsen Tingsted  25½  
20  Magnus Andersen Ting  24½  
21  Jørgen Peter Hansen Dia.  24½  
22  Henrik St. Jørgensen Hol  24½  
23  John Christensen Dia  23½  
24  Henrik Christensen Has  23  
25  Allan Pedersen Nyk Sj  23 
 
Afsluttede turneringer 27.03.2003  
13.09 15.09  Løvfaldsturneringen    22   
22.0819.09                            Nyk. F Byturnering  22   
30.0811.10  Dianalund  29  
30.0928.10  Slagelse    31   
09.0928.10  Nykøbing Sj   12  
24.1005.12  Tingsted Efterår   20  
28.1229.12  Tingsted Nytår             9  
23.09 25.11  Tingsted Open   14  
09.09 09.12  Næstved Open   26   
03.09 03.12  Holbæk Open   35   
22.10 21.01   Køge Open   27   
09.0215.02   Holberg   38   
10.0122.02   Haslev   16  
09.0127.02   Tingsted Vinter  11  
26 0109 03  LF            22 
Tal efter turneringens navn angiver antal spillere fra 2. Hovedkreds. 
    
Flg. turneringer er i gang: 
20.01 28.04  Odsherred 2003  
28.01 06.05  Holbæk Open 2003  
03.03 07.05  Faxe EMT 2003 
 
Flg. turneringer er planlagt: 
24.04 22.05  Gøngeturnering EMT 2003 
01.05 12.06 Tingsted Sommer EMT 03  
06.05 03.06  Køge Forårs EMT 2003 
 
EMT-konkurrencen slutter den 1. august 2003. Alle åbne EMT´er i 2. HK tæller med.  
Turneringen skal være annonceret enten i Sidste Nyt, Skakbladet eller udsendt til alle klubber 
via EMT-koordinator Leif Jensen. Turneringen kan også offentliggøres på www.2-hk.dk (Jens 
Lundberg). Den skal så også udsendes pr. mail til samtlige klubformænd. 
Henning Jakobsen er stadig i spidsen. Forspringet til John Holst er øget fra 6 points til 17 
points.     NSL 
 

Side 15: 

Junior Grand Prix afslutningen, Skovbo Åbne Mesterskaber på Ejby Skole 
  
Skovbo Skakklub afholdt traditionen tro det afsluttende stævne i Grand Prix serien. 
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Der var næsten 90 deltagere. Det gav liv i lokalerne. Der var dog forholdsvis roligt i det video 
rum der var for de mindste som aldrig er i nærheden af at bruge de 2x20 minutter som de har 
til rådighed. 
Skovbo Skakklub havde valgt at investere penge i en T-shirt i god kvalitet med tekst og logo 
på som alle deltagere fik for at være med. Normalt har vi 5 og 10 kr.´s ting som udloddes, 
men grundet den megen tid og mange har været ligeglade med småtingene prøvede vi dette 
nye tiltag. De gamle sager vi havde fra sidste år blev delt ud til dem som var interesserede. 
Vi fik flere af de tilrejsende juniorledere fra andre klubber til at agere som 
turneringslederassistenter i Gruppe E og F som var slået sammen til en gruppe med 50 
deltagere. Det skal der lyde en tak for til alle som for ulejligheden fik lov til at beholde den 
gule T-shirt som de bar under stævnet.  
Det er altid spændende om de yngste fra F kan klare sig mod de ældre fra E, som flere skal 
spille sammen med til næste sæson. Steffen Petersen og Paw Petersen fra Forlev, som har 
domineret totalt i F gruppen endte på henholdsvis 2. og 3. pladsen og beviste at de er klar til 
at tage springet. Vinderen blev Harald Jørgensen fra Ringsted som også i kraft af dagens sejr 
blev samlet vinder i en over sæsonen meget jævnbyrdig E-gruppe. 
D-gruppen var til lidt �spændende� da Martin Hansen for en gangs skyld måtte nøjes med en 
delt 1. plads  
( har vundet alle de andre 8 stævner han har deltaget i ). Her satte Ringsted sig på 2. og 3. 
pladsen via Nikos Vourexacis og Valdemar Jørgensen. 
Mesterklassen og Juniorklassen blev som sædvanligt styret af Leif Jensen og det forløb fint. 
Det glædelige var at i Juniorrækken var det var to piger som satte sig på de to første pladser. 
Gitte Nielsen fra Tingsted ( som blev en suveræn vinder i gruppe A ) vandt foran Anja Søllner 
fra samme klub ( Anja blev samlet vinder i B-rækken ). På tredjepladsen kom Lasse Holst fra 
Højby som pga. af han var den bedstplacerede C-række spiller akkurat nåede den samlede 
førsteplads i Grand Prix serien. 
I mesterklassen blev Kristian Hovmøller (som vandt sit 3. stævne af 3 mulige) vinder foran 
Peter Skovgaard. 
Endelig skal det lige nævnes at to af Skovbos deltagere i henholdsvis E og F, Lasse Dinesen og 
Julius Mølvig forsvarede deres 8. plads i den samlede stilling og begge kommer med til 
Sjællandsmesterskabet. Julius kom faktisk først og spillede de sidste 4 runder som han alle 
vandt og det var akkurat nok. 
Set med skakøjne er det glædeligt at så mange forskellige klubber høster succes af deres 
anstrengelser med juniorarbejdet � måtte vi kunne holde fast i mange af spillerne så ser det 
lidt lysere ud mht. at vi stadig kan få glæder med vores dejlige skakspil fremtiden. 
 
Formand for Skovbo Skakklub 

Michael Espensen 

Bagside: Siden Sidst 

Næste udgave af Sidste Nyt udkommer ved sæsonstart i 1.halvdel af september. Deadline 
31.august 2003 


