Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i 2. hovedkreds søndag den 12. juni i Holbæk. Mødet havde følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – bestyrelsesmøde og delegeretmøde
2. Siden sidst – nyheder fra bestyrelsesmedlemmer
3. Endelig konstituering – fordeling af arbejdsopgaver
4. Fastsættelse af takster
5. Dato for aktiviteter
5.1. Delegeretmøde
5.2. Pokalturnering
5.3. Holdturnering
6. Regnskab
7. Holdturnering
7.1. Mobiltelefoner og vores reglement
7.2. Status vedr. rating af Mesterrækken
7.3. Ændringer af styrkelister
7.4. Konsekvensrettelser i reglementet
8. Love for 2. hovedkreds
9. Ungdomsaktiviteter
9.1. Status 2004/05
9.2. Næste sæson
10. Medlemssituationen
11. Hjemmesiden
12. EMT-konkurrencen
13. Aktivitetspuljen
14. Næste møde
15. Eventuelt
Mødedeltagere:
• Niels Steen Larsen (NSL)
• Poul Buhl (PB)
• Leif Jensen (LJ)
• Morten Frank Jensen (MFJ)
• Jens Kurt Lundberg (JKL)
• Poul Møller Petersen (PMP)
• Peter Holst (PH)
Referat:
1. Begge referater blev godkendt

2. JKL: Tornved Skakklub har fået godkendt sine love af Tornved Kommune. PB: Er stoppet som formand i
Ringsted. Liselotte Madsens død efterlader et tomrum i juniorarbejdet samt især for Chess Camp. Robin
Jacobsen er ny leder af Chess Camp. PH: Er blevet formand i Tølløse. MFJ: Præstø har 70 års jubilæum
til efteråret. Der bliver i den forbindelse afholdt en hurtigskakturnering med Møn Bank som sponsor.
PMP: Holbæk Skakklub skal skifte lokaler, men det vides endnu ikke hvortil – måske Østre Skole i Holbæk?

3. Jf. bilag 1. PMP som Pokalturneringsleder. JKL som Holdturneringskoordinator.
4. Jf. bilag 2. Beslutninger: Vedr. Hold: 200 kr. til leder og 400 kr. til koordinator. 600 til kasserer.
Slagelses udgifter til oprykningskampen dækkes. Hold fra 2. hovedkreds ydes et tilskud på 500 kr. ved
passage af Storebælt pr. kamp. (Elitetilskud). Hold: Mesterrækken: 250 kr.
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5. Delegeretmøde afholdes 1. april 2006 i Ringsted (eller Sorø). Pokalturnering afholdes 30. april eller 7.
maj afhængig af SM for børn og juniorer. Holdskak: Mesterrækken spiller på følgende søndage: 6/11 –
20/11 – 11/12 – 15/1 – 5/2 – 5/3 – 19/3. Øvrige rækker spiller ugen efter. Tilmelding til holdskak skal foregå til JKL. Indbydelse til holdskak er klar. Tilmeldingsfrist er 23/9. Indsendelse af holdstyrkeliste senest 23/10.
6. MFJ har overtaget regnskabet efter Frank Hartmann. MFJ er kommet på netbank og har overtaget depoter.
7. Holdturnering:
7.1 Kampleder skal gøre opmærksom på regler. Der skal henvises til turneringshæftet. Anvendelse af mobiltelefon kun ifølge aftale med turneringsleder. Hvis telefonen ringer er det at betragte som ”et vingefald”.
(Har modstanderen matsættende materiale, er partiet tabt.)
7.2 JKL har kontaktet Finn Larsen, men det var ingen succes. Der blev henvist til Steen Andersen (6. Hkreds), som benytter et hjemmelavet windowsprogram – overvejer at lave internet-applikation. JKL har
et excel-system, som kan håndtere unikt ID på hver enkelt spiller samt resultat. Oplysninger skal videresendes til Bjørn Laursen, som foretager ratingberegning efter holdturneringen. Se i øvrigt bilag 3. LJ
tilføjede, at han mente, at man bør ELO-rate.
7.3 Se bilag 3
7.4 Se bilag 3

8

8A: Erik Carlsens forslag, om at kassereren skal vælges på delegeretmøde blev diskuteret. Bestyrelsen
enedes om at fortsætte som hidtil – altså kassereren konstitueres på bestyrelsesmødet efter delegeretmøde. Hvis medlemmer ønsker det anderledes, må de stille det som et forslag på delegeretmøde. Se bilag 4.
8B: Der er strammet op på reglerne om tilmelding til Pokalskak. Der deltog tre hold i Eliterækken, 6
hold i Bredderækken og 6 hold i Juniorrækken.

9. Ungdomsaktiviteter:
9.1 PB orienterede om ungdomssituationen, JGP samt SM.
9.2 Næste sæson kommer til at ligne den foregående – ingen væsentlige ændringer.
10. LJ orienterede om medlemssituationen.

11. Se bilag 5.
12. LJ orienterede om EMT-konkurrencen.

13. Se bilag 6. Der afsættes 8000,- kr. Max. 2000,- pr. ansøgning/arrangement.
14. Næste møde afholdes 21/1 i Sorø.
15. PH foreslog sluttidspunkt for møder. Man enedes om 15:30. NSL ville offentliggøre beslutninger på
hjemmesiden.
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Organisationsplan for 2. Hovedkreds 2005/2006 (bilag 1)
Formand og holdturneringsleder
Planlægning og ledelse
DSU`s hovedbestyrelse
Repræsentation i øvrigt
Sekretær
Mødereferater, protokol

Niels Steen Larsen
Nørregade 26, 4600 Køge
56650201 – hamlet4600@mail.tele.dk

2006

Peter Holst
Byvænget 15, 4573 Højby
45304144 – fam.holst@mail.tele.dk

2006

Kasserer
Regnskab og budget
Økonomisk styring

Morten Frank Jensen
Sneserevej 7, Bårse, 4720 Præstø
25854720 – formand@p-skakklub.dk

2007

Holdturneringsleder
Planlægning og administration af
Holdturneringen

Jens Kurt Lundberg
Slagelsevej 33, 4450 Jyderup
59277938 – webmaster@2-hk.dk

2007

Poul Buhl
Tinggade 3 2. th., 4100 Ringsted
57674505 – sittingbuhl@games.dk

2006

Poul Møller Petersen,
Slotshaven 39, 4300 Holbæk
59430725 – p.m@petersen.mail.dk
Leif Jensen
Tofteåsvej 12 D, Benløse, 4100 Ringsted
57616684 – rating@jensen.mail.dk
Jens Kurt Lundberg - webmaster@2-hk.dk

2006

Leif Jensen - 57616684 rating@jensen.mail.dk
Henrik Knudsen - 55752034
Svend Dyberg Larsen -  58524073

2006
2006
2006

Morten Olsen, Sk 1927 Ringsted - 57610823
Henning Rasmussen, Nyk. S. - 59659415

2006
2006

Leif Jensen - 57616684 rating@jensen.mail.dk

2006

Poul Buhl - 57674505 – sittingbuhl@games.dk
Henrik Knudsen - 55752034
Svend Dyberg Larsen -  58524073
Niels St. Larsen - 56650201 – hamlet4600@mail.dk

2006
2006
2006
2006

Jacob Kloch, Næstved - 55779250
Claus Steenstrup, Nyk. F. - 54704468
Bruno Sørensen 58264928
Søren Dyberg Larsen 58532946
Henrik Knudsen 55752034

2006
2006
2006
2006
2006

Ungdomsleder
Planlægning og administration af
kredsens ungdomsarrangementer

hoved-

Menigt bestyrelsesmedlem
Kartoteksfører + næstformand
Medlemsregistrering (ind- og udmeldelser)
samt ratingregistrering)
Hovedkredsens hjemmeside
Webredaktør
Turneringskomité (holdturneringen)
Udpeget af hovedkredsbestyrelsen
Valgt af delegeretmødet
Valgt af delegeretmødet
Turneringskomitésuppleanter
Valgt af delegeretmødet
Valgt af delegeretmødet
EMT-konkurrencen
Koordinator – udpeget af hovedkredsbest.
EMT-konkurrence-komité
Udpeget af bestyrelsen – formand
Udpeget af bestyrelsen
Udpeget af bestyrelsen
Repræsentant til Roskilde Amtskommune
Bestyrelsessupleanter
1.
2.
Revisorer:
Revisorsuppleant
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Takster gældende for 2. Hovedkreds (bilag 2)
Pr. 1. juli 2004
Senior
Pensionist
Junior
Barn

Samlet kontingent
426 kr.
328 kr.
328 kr.
214 kr.

Til DSU
360 kr.
280 kr.
280 kr.
190 kr.

Til 2. HK
66 kr.
48 kr.
48 kr.
24 kr.

For enkeltmedlemmer opkræves kontingent helårligt.
Takster for bestyrelsesmedlemmer
Telefonpenge og udgifter til e-mail og opkobling 600 kr. til formand
på net
600 kr. til holdturneringsleder
400 kr. til ungdomsleder
1200 kr. til webmaster
200 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kilometer-penge
Kørsel til arbejdsmøder, repræsentation o.l. udbetales med et beløb svarende til statens laveste
takst.
Porto, papir, trykudgifter
Efter bilag
Andre udgifter
Efter aftale med kasserer og formand eller efter
bevilling fra bestyrelsen
Vedr. holdturneringen
Indskud pr. hold
Kilometer-tilskud

Præmier i holdturneringen
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200 kr.
For kørsel til holdkampe og evt. slutspilskampe
udover 200 afstandskilometer ydes tilskud med
4,00 kr. pr. afstandskilometer pr. hold. For 4mands-hold ydes et tilskud på 2,00 kr. pr. afstandskilometer udover 200 km.
1.-præmie 500 kr.- 2.- præmie 350 kr. (8-hold)
1.-præmie 500 kr. (4-hold)

Side 4

Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bilag 3:
Holdturneringen 2005/2006
Oplæg:
M-rk: Holbæk1, Køge1, Næstved2, Præstø1, Skovbo1, Slagelse1, Tølløse1 og Vordingborg1
[Næstved har anmodet om sidste spilledag]
A1-rk: Greve1, Haslev1, Køge2, Maribo1, NykF2, Præstø2, Sydøstlolland1 og Østsjælland1
A2-rk: Dianalund2, Holbæk2, Holbæk3, Kalundborg1, Korsør1, NykS1, Ringsted2 og Slagelse2
B1-rk: Møn1, Møn2, Nakskov1,Nordfalster1, Nordfalster2, NykF3, Næstved3 og Næstved4
B2-rk: Dianalund3, Dragsholm1, Skovbo2, Slagelse3, Sorø1, Sorø 2, Tornved1 og Tornved2
3 eller 4 C-rk: (samme tilmelding som sidste år bliver det 26 hold?)
Reglement:
Mobil tlf:
Styrkeliste i henhold til omkampe: §8
Fejl §8A (skal vel være §7 E (10 kamp regel) står 7 F (omhandler 1 spiller deltagelse i 2 kampe i runden))
Styrkeliste i henhold til rating §6 (klubber med hold i M-rk angiver fødselsdata og ratingtal for spillere og reserver)
Indbydelse til holdturneringen 2005-2006 [frister for tilmelding og styrkelister]
Holdturneringshæfte [same procedure as last year?]
Rating:
Jeg har kontaktet Finn Larsen om at ”låne” et holdturnerings beregningssystem
Her er hans svar:
Divisionsprogrammet er opbygget i tæt forbindelse med strukturen i divisionsturneringen og samtidig ikke
lavet, så det rigtigt kan bruges uden løbende småforandringer i programmet. Det er ikke realistisk at bruge
det til hovedkredsenes turneringer.
Som der er nu virker tre modeller, som alle er tredelte efter samme system:
a. Datagrundlag overføres fra kartoteksføreren i den enkelte hovedkreds. Der er to filer med data - den ene er
med klubber og den anden med spillere (navn, ID - ses på bagsiden af Skakbladet - og rating).
Der laves udtræk flere gange i løbet af sæsonen, så man på den måde får nye spillere med.
b. Registreringssystem - 1. hovedkreds anvender sit eget og 8. hovedkreds anvender også sit eget. Resten af
hovedkredsene bruger Dansk Skak Unions fællessystem (Steen Andersen er "forfatter" og jeg lader derfor
dette svar gå til Steen, som nok har en eller anden beskrivelse du kan få). Med vilje - tid - har ikke sat mig
ind i nogen af de tre systemer, så jeg kender ikke
systemernes formåen i forhold til de ønsker du måtte have.
c. Ratingberegning ved turneringens afslutning. De enkelte systemet leverer data med spilleres ID, modstander ID, resultat og runde. Desuden indeholder resultatfilen også ratingtal, som dog kun anvendes, når der
ikke i forvejen er holdratingtal på spilleren. Disse data indlæses hos Bjørn Laursen med samme indlæsning
som fra divisionsturneringen.
Jeg håber der lidt hjælp i dette; men flot du tager fat allerede nu! Brug i første omgang Steen som partner i
opgaven. v.h. Finn.
steen@6-hk.dk 30.04.2005:
Beklager at jeg ikke fik svaret i første omgang. Sagen er den, at jeg lige nu gør mig nogle overvejelser om
hvordan vi skal håndtere ratingindberetningen i den kommende sæson. Indtil videre (nu i to sæsoner) har vi
benyttet et windows-program jeg har lavet. I denne sæson har flere hovedkredse (3./4./5./6. og 7.hk) fået ind-

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 12. juni 2005

Side 5

Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
berettet ved hjælp af dette program men jeg har brugt lidt for meget tid på at få programmet til at køre på forskellige pc'ere rundt omkring. Derfor overvejer jeg kraftigt at lave programmet om til en internet-applikation,
så programmet kun skal findes og vedligeholdes i en udgave. Hvor langt jeg når med dette inden den nye sæson, har jeg nok en mere klar ide om indenfor en måned eller to.
Men hvis du gerne vil kigge på de udskrifter som det eksisterende program danner, kan du kigge på følgende
side, hvor resultater fra 6.Hovedkreds er
lagt ud: http://www.vibyskakklub.dk - se under holdturnering. Som du vil kunne se, er listerne næsten identiske med dem Finn Larsen udskriver.
Håber at du kan klare dig med dette svar i første omgang. Jeg skal nok vende tilbage, når jeg har noget mere
konkret. Mvh. Steen
--------Jeg synes således ikke rigtig at kunne komme videre og begyndte så at selvudvikle et program,
Efter adskillige forsøg (mere eller mindre vellykket) er der nu en brugbar tabel på nettet, med hyperlink til
runder, spillere og stamoplysninger. Arbejder med spiller ID (9 cifre) som supplement til navn og fødselsdata
(vi kan komme ud for spillere har samme fødselsdata). ID nr er tilgængelig på DSU ratingliste, også for spillere uden ratingtal.
Ved den endelige beregning til indberetning til DSU ville det være rart at få en ”professionel” til at forestå registreringen.. Er Næstved en mulighed? (fallit erklæring) eller kan Leif bistå?
Med hensyn til Elo indberetning synes jeg vi lige bør evaluere sagen og se i praksis hvordan det først går
med de danske.

Bilag 4
På tre punkter mener jeg, at vi skal overveje evt. ændringer (der er måske flere):
*Vi bør overveje, om ikke Erik Carlsens bemærkninger om valg af kasserer på selve delegeretmødet er rimeligt. Man kunne i den forbindelse forestille sig, at delegeretmødet valgte kasserer i ulige år og formand i lige
(eller omvendt!).
*Vi bør overveje en model for fremsættelse af ændringsforslag til forslag fremsat til delegeret-mødet. Måske
skulle man have to frister for forslag til delegeretmødet. Èn frist for indsendelse af forslag, som herefter blev
offentliggjort. Derefter en frist for indsendelse af ændringsforslag, som derefter også blev offentliggjort – f.
eks. 14 dage før delegeretmødet.
*Vi bør overveje, hvilke tidsfrister der skal være for fremsættelse af forslag om kontingentændring-er til
hovedkredsen. Hidtil har vi en uofficiel aftale med klubberne om, at vi skal have annonceret forslag til kontingentforhøjelse inden 31/12, således at klubberne kan have det indregnet i deres budget for det kommende
år. Men der står intet om det i lovene. Der kan i princippet vedtages et hvilket som helst kontingent på selve
delegeretmødet, hvilket vel må siges at være uheldigt.
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Bilag 5:
Internet.
1 år er gået siden vi samarbejdede med B-one. Alt har fungeret fint. Vi har ikke haft et eneste nedbrud og jeg
har haft adgang til serveren konstant.
Prisen for webhotellet blev på kr. 285, hvilket er betalt for det kommende år til 13.6.2006. Vi har også fået
regning for domænet kr. 62,50 til hostmaster.
Vi havde oprindelig 250 MB til rådighed og har nu fået i alt 600 MB (til samme pris 19 kr. pr måned)
Vi udnytter 117 MB p.t. og har således masser af plads. Vi har 70.000 besøg på 1 år eller 180 visit om dagen
gennemsnitlig. Det er især i holdturneringsrunderne der er rigtig meget fart på besøgene.
Strukturen på hjemmesiden er bibeholdt fra starten. Jeg vil dog redigere lidt i organisationen på siderne, men
der sker ingen revolution . Alle skal kunne genkende sidernes struktur og dermed føle sig tryg ved at surfe på
vore sider.
Scanningen af historisk materiale tager form og planen er at få udvalgte dele på nettet. Ældre SidsteNyt
blade mv. er oplagte. Udgivelsen sker via de såkaldt pdf filer, hvor der som bekendt ikke kan redigeres med
kun kan læses og udskrives af den besøgene.
Der ligger i alt p.t. 121 pdf filer, der kan nås via vor hjemmeside.
I forbindelse med jeg fik en fil fra Leif med fødselsdata på hovedkredsen medlemmer kunne jeg klargøre diagrammer med aldersfordeling. Totalt, seniorer, pens og børn/jun. Runde fødselsdage foreligger også for det
kommende ½ år
Samtidig kunne jeg sortere i præmiegrupper for EMT konkurrencen.
En ide med en partibase er gået lidt i stå, da jeg stadig mangler at modtage partier fra hovedkredsen. Der er
vel ingen der rigtig tør aflevere i frygt for at afsløre sine egne yndlingsvarianter.
Et forslag fra Morten Olsen, Ringsted med en chatside arbejder jeg på, men er løbet ind i nogle tekniske vanskeligheder. Jeg har i stedet anbragt en midlertidig ”mini-chat” side som en slags gæstebog for at se om der
skulle være interesse herfor.
Noget tyder på det ikke er tilfældet. [ringe respons p.t.]
Ellers kan jeg meddele at mit hobby arbejde med websiden tager ca. 2 timer om dagen, men i forbindelse
med projektarbejde går der tit 4 timer om dagen.

Bilag 6:
Navnet bør være udviklingspulje for 2. Hovedkreds.
• Hvert år ved fastsættelse af budgettet afsætter bestyrelsen midler til denne pulje. Et overskud på
det foregående års regnskab skal så vidt muligt altid anbringes i udviklingspuljen. Herudover
kan bestyrelsen vedtage at øge størrelsen af puljen, hvis man finder det formålstjenligt.
• Der kan gives støttes fra puljen til skakklubber i 2. Hovedkreds, der ønsker at gennemføre et arrangement, som har til formål at øge interessen for skak i lokalområdet.
• Kun klubber i 2. Hovedkreds kan søge støtte. Dette skal ske gennem klubbens formand. Ansøgningen skal sendes til hovedkredsformanden.
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