
Til klubberne i 2. Hovedkreds

Den nye skaksæson står for døren, ja måske er den allerede startet rundt omkring.

I løbet af kort tid skal vi have en ny holdturnering i gang. Jeg er sikker på, at der rundt om i 
øjeblikket tælles spillere sammen til holdene. Jeg vil håbe, at der kommer rigtig mange tilmeldinger. 
Men det er også mit indtryk, at det sidste år var vanskeligt for flere klubber at stille med fuldtallige 
hold. Enkelte klubber var endda nødt til at trække deres hold fra turneringen. Det finder jeg meget 
uheldigt ud fra et sportsligt synspunkt. Så derfor vil jeg også bede om, at man nøje overvejer, om 
man kan gennemføre turneringen uden alt for mange uregelmæssigheder. 

I forhold til sidste år skal man være opmærksom på, at vores delegeretmøde vedtog at A-rækken nu 
også skal rates. Principielt gælder de samme regler for spillere i M- og A-rækken som for spillere i 
enhver koordineret turnering. Samtidigt betyder det, at det bliver en lille smule dyrere at tilmelde et 
hold til A-rækken, da vi jo skal have dækket rating afgiften.

På det sidste bestyrelsesmøde blev en ændring vedr. EMT-konkurrencen vedtaget. Vi går for 
sæsonen 2006/07 tilbage til det gamle system med præmier til de 3 bedst placerede spillere i 
hovedkredsen. Der tages således ikke længere hensyn til medlemskategorien. 1.-præmien er 1200 
kr., 2.-præmien er 800 kr. og 3. præmien 500 kr.. EMT-konkurrencen omfatter alle EMT´er afsluttet 
inden 1. august 2007.

Vi har i hovedkredsen sat et beløb af til støtte af særlige aktiviteter i klubberne. Man kan søge 
midler fra denne pulje. Der er ret vide rammer for, hvad der kan søges penge til. Men vi ser gerne, 
at der tale om aktiviteter, der øger medlemstallet, der skaber opmærksomhed i lokalsamfundet eller 
øger interessen for at spille skak.

Fra denne sæson er kørselstilskuddet sat op. Hvis klubber i forbindelse med kørsel til holdkampe og 
evt. slutspilskampe i hovedkredsen har mere end 200 afstandskilometer, ydes et tilskud for den del, 
der overstiger 200 km. Tilskuddet udgør 5,00 kr. pr. afstandskilometer, hvis det drejer sig om 8-
mandshold og 2,50 kr., hvis det drejer sig om 4-mandshold. Altså kører et 8-mands-hold i alt 250 
km i en sæson, kan man få et tilskud på 50 x 5 kr. = 250 kr. 
I den forbindelse skal vi også gøre opmærksom på et særligt tilskud til hold, der deltager i 
divisionsturneringen. Klubberne kan opnå et tilskud på 640 kr. pr. kamp, de deltager i vest for 
Storebælt.
Ansøgningsfristen til begge former for kørselstilskud er 15. juni 2007.

Mit håb er – som så mange gange før – at vi alle vil opleve en god og fremgangsrig sæson, men 
fremgange kommer ikke af selv. Der skal arbejdes for dem. Nye initiativer, medlemspleje, andre 
måder at tænke skakliv i klubberne på, ungdomsarbejde, lederuddannelse – ja, det kan gøres på 
mage måder. 

Held og lykke i den kommende sæson!

Niels Steen Larsen


