
Dansk Skak Union 
2. Hovedkreds 
Bestyrelsesmøde nr. 57 
 
1. feb. 2014, kl. 9.30 – Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse 
Mødet tilstræbes færdigt kl. 15.30 
 
Til stede:  Niels Steen Larsen(NSL), Bjarne Haar (BH), Leif Jensen (LJ), Jens Lundberg (JL), 

Henning Jakobsen(HJ) og Jan Ambirk (JA) (uden stemmeret) 
 Jan Ambirk var inviteret, da han overtager webmasterfunktionen fra Jens Lundberg. 
Afbud: Torben Jensen og Peter Holst. 
 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. - OK 
 
2. Siden sidst – smånyheder af almindelig interesse. 

JL: 3 lørdagsarrangementer forældre, børn. Der indledes med teori (f.eks. fransk). God 
idé, da der findes mange børn og unge i området. Man slipper for aften-arrangementer 
og komme sent hjem. Klubben overlever på disse vilkår. 
HJ: En fælles klubdannelse ikke aktuelt på Lolland-Falster. 
JA: Vordingborg har lavet nye initiativer i klubben. Annoncering har medført et par 
nye medlemmer. Der er grøde i klubben.  
LJ: Tølløse har en række initiativer i gang med EMT og hurtigskak.  

3. Regnskab og budget  
Bjarne medbringer regnskab (foreløbigt/måske revideret) for 2013 samt udkast til 
budget for 2014 
BH Gennemgang af regnskabet for 2013. Budget gennemgået og ændringer debateret. 
Bjarne retter budgettet til. 

4. Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1) 
Hæderstegn: Arne Mandrup Hansen, Haslev. 
Initiativpræmie: Køge sorry, meddeles først på delegeretmødet 

5. Holdturneringen 
a) Status over forløb – JL  

Bilag fra Jens Lundberg:  
b) Ny holdturneringsstruktur:  

Leif udarbejder bestyrelsens forslag til en kommende holdturneringsstruktur, der 
baserer sig på en mesterrækker med 8 otte-mandshold og A- B- og C-rækker med 
4 mandshold.  Leif redegør i sin beskrivelse for fordelene ved det nye system, der 
navnlig indebærer, at der bliver reelle op- og nedrykningsmuligheder mellem 
rækkerne. Der har været diskuteret, om én 8-mands-A-række kunne være en 
mulighed. Man var i bestyrelsen bekymret for den løsning, da den ville indebære, 
at holdene fik flere lange køreture. 
Hovedkredsens forslag offentliggøres snarest på www.2-hk.dk. Se sidste sider i 
dok 

 
7. HB-seminaret i november 2013. (NSL) 
 NSL orienterede. 

admin
Fremhæv



 
8. HB-møde d. 2. feb. 2014. (foreløbig dagsorden er modtaget og videresendes) 
 NSL orienterede.   
 
9. Status på ungdomsarbejdet. (TJ) 

a) Afslutning på dette års turneringer. Sjællandsmesterskabet. 
JGP-serien har været skuffende. 8. HK arrangerer næste Sjællandsmesterskab. 

b) Hvordan kommer vi videre?  
Faste terminer offentliggjort ved sæsonstart. Tidlig henvendelse til klubber med 
gode ungdomserfaringer. 

 
a) Ungdomsinstruktørordningen – der er indtil nu indkommet 4 ansøgninger fra Møn, 

Præstø, Jyderup og Haslev (medbringes – flere kan komme) 
De 4 ansøgninger imødekommet. Regler fra 2013 fortsætter i 2014.. 
 

b) Et nyt initiativ – orientering v. NSL 
NSL orienterede om Køge Skak Skole. 

 
10 Ansøgning fra Maribo om tildeling af midler fra aktivitetspuljen.  
 Der bevilliges 1000 kr. 
 
11. Det nye kartoteks- og turneringssystem – orientering NSL/LJ 
 Leif orienterede om sine erfaringer.  
  
12. Pokalturnering:  

a) tid – sted 11. maj - Vordingborg/Sorø 
b) indbydelse - NSL 

 
13. Medlemssituationen. 

a) Klub med størst medlemsfremgang (LJ)  
Maribo og Køge er gået frem med hver 5 spillere. Maribo har haft størst 
procentvis fremgang. 

b) Udvikling i medlemstallet  
533 (30. dec. 13) - en nedgang på 18 spillere i løbet af 2013.  

 
14. Status vedr. hjemmesiden 
 JL redegør for status. (se bilag). 

Hvordan overdragelsen af Jens Lundbergs opgaver som webredaktør til Jan Ambirk 
praktisk skal foregå drøftedes. En dato for overdragelse bliver 12. april 2014. 
Jan Ambirk redegør for nogle af sine idéer for den fremtidige hjemmeside. Kunne bl. 
a. godt tænke sig at få flere billeder med og en nærmere beskrivelse af de enkelte 
klubber samt flere partier på hjemmesiden..  
 

15.  Delegeretmøde 2014 - 12. april 2014 
a) Praktiske forhold vedr. mødet:  

   *Tid og sted  12. april 2014 - Tølløse 
  *Kaffe, brød, spisning - Leif  



   *Indkaldelse - tidsplan - NSL  
   *Stemmesedler - NSL 
   *Diplomer - NSL 
 b) Forslag til dirigent - Erik Carlsen, Køge 
 

c) Dagsorden 
   *Beretninger    
   *Regnskab 

*Indkomne forslag (?)  
pt - ingen. Men det forudses, at holdturneringen kan 
komme til fylde meget på delegeretmødet 

   *Valg (på valg Peter, Bjarne, Torben og Niels Steen 
Torben ønsker ikke genvalg. Mulig struktur fremtidig 
struktur i bestyrelsen diskuteredes. 

 
16. Evt. 

 
 
 
NSL 
 
 
Bilag 1 Hæderstegn: “Hæderstegnet kan uddeles til medlemmer af unionen, som i en længere 
 årrække har gjort en betydelig eller bemærkelsesværdig indsats til gavn for 
 skakspillets udbredelse på land og i by.” 
   

Initiativpræmie:  “Udvælgelsen foretages af hovedkredsenes bestyrelse på 
grundlag af en vurdering af godt organisatorisk arbejde, gennemførelse af nye 
idéer, medlemsfremgang, udgivelse af skakblade, lille gennemtræksprocent, 
samarbejde med Skole Skak, arrangement af turneringer o.s.v.” 
 
 
 



2.hovedkreds. Holdturneringen 2013-2014. Hovedbestyrelsesmødet 1.februar 2014 

Dagsorden 5 a) 

31-01-2014 

 
Det har ikke været let at få dette års holdturnering på plads. Der var tekniske problemer 
med tilmeldingen. Det blev til at der måtte foretages gammeldaws mail tilmelding. Jeg 
måtte have gang i regnearket fra gammel tid. Håbede det kun var en 14 dages tid, men 
der gik tid og først  frem til ugen før 1.runde fik vi det tekniske på plads med tabeller og 
holdstyrkelister.  
Puslerierne med tabellerne var som sædvanlig en stor udfordring. Det bliver ikke 
nemmere, da der var kvalificeret klubber, der trak sig som 8-mands hold i A rækkerne. 
Vi måtte derfor give chancen til bl. a. Sydøstlolland, der velvilligt kunne stille hold. Altid 
svært at dele sol og vind lige. Det er især de geografiske yderklubber, der af og til må 
tage en lang tur for at spille holdkamp. 
Af tilmeldingen til B rækkerne kom det ikke overraskende, at der kun var 21 hold. B1 
som sidste år dobbeltrunde med 4 hold. B2: 5 hold ? Heldigvis kunne Næstved stille med 
et ekstra hold, så vi kunne spille 5 runder med 6 hold. B3: 6 hold med 5 runder.  
Jeg har hørt, at en del klubber ønsker hellere at spille 7 runder end de 5.  Hvis man 
dummer sig i en enkelt runde kan det ikke rettes op igen. 
Vi kom i gang. Der har ikke været nogen som helst problemer i at der ikke længere blev 
udsendt holdhæfter. Man klarer sig tilsyneladende fint med internet og downloads. 
 
Status efter 5.runde: 
M:  Maribo, 22½ p fører med 1 p. foran Holbæk. Alt er åbent og meget lige. 
A1: Faxe, 27½ p fører med 2p. foran Maribo og Haslev. Det bliver en kamp mellem disse 
om oprykningen. 
A2: Køge, 29 p fører med 6 p. foran Holbæk, så her er vist ingen tvivl om at Køge har 
gode muligheder for at sikre sig oprykningen. 1 udsat kamp mellem Nyk. S og Slagelse. 
B1: Møn, 9 p fører efter kun 3 runder. Udsat kamp Møn og Nyk F. Hvis Møn eller Nyk. F 
er vindere af B1, kan vi vel ikke udlodde præmien til nogen af dem, da ingen af dem 
ønskede at rykke op.  
B2: Tølløse, Greve, Næstved alle med 9 p. Alt er åbent til sidste runde. 
B3: Jyderup, 15½ p fører med 4 p foran Dragsholm. Jyderup har her før sidste runde 
sikret sig oprykningen. Korsør 2 - Dragsholm 2 er udsat en vintervejrs kamp, men har 
ingen betydning for stillingen. Af holdstyrkelisterne kan iagttages at der er meget store 
forskelle ratingmæssig, hvilket gør en match temmelig uinteressant for begge parter. Et 
eksempel: Jyderup havde for de første 4 runde en forventet score på 14,02 og fik 15½.    
 
Desværre skæmmes holdturneringen af manglende mandskab på sidste brættet. Der er 
ærgerlig at komme til en holdkamp og der ikke er mødt en modstander. Med hensyn til 
manglende spillere ved jeg fra Henning at der kun har været 2 tilfælde hvor det ikke er 
meddelt til modstanderen i god tid og det ene tilfælde skyldes det at spilleren kørte i 
stykker med sin bil på vej til kampen. 
Situationen er generelt, at klubberne ikke har de fornødne reserver ved sygdom og 
fravær, hvor vi  bl.a. bør ændre holdturneringen til 4 mands grupper også i A rækken. 
 
Henning Jakobsen, som holdturneringsleder har klaret opgaven hidtil rigtig flot. Vort hold 
administrationssystem som Per og Verner er programmører på, kan være lidt vanskelig 
at danse med til tider, men stort set virker det. Jeg har kun hørt om en rigtig god 
sagsbehandling på turneringsleder niveau, hvor der skulle tages aktion her og nu. Takker 
også for det fortrinlige samarbejde i holdteamet, hvor vi støtter og informerer hinanden 
om status og forløb.  



2.hovedkreds. Bestyrelsesmødet 1.2.3014. Dagsorden punkt 14: 

Status for hjemmesiden: 
Hjemmesiden er startet 13.februar 2001 og det er faktisk 4.735 dage siden. Tiden går! 
Der er nu over 30.000 unikke besøg om året. 
 
 

 
 
 

Nye tiltag er at "sidste nyt" blade alle er scannet og udgivet. Ganske vist mangler der 
nogle stykker. Der er gjort opmærksomt på manglerne på arkivsiderne. Jeg har alle 
hæfter med, hvis nogen kunne have lyst til at få dem ellers vil jeg bortskaffe dem, da 
mine reoler ikke længere kan rumme dem.  
Arkivet på hjemmesiden opdateres hvert halve år, hvor links bliver genopfrisket. Fra 
forsiden kan nyheder nås for det sidste 6 måneder. 
Disk forbrug 4.028 MB og vi har 30.720 MB til rådighed. Diskforbruget til Cloud Drive er 
2.779 MB, hvor alt grundmateriale for arkiv med turneringer mm er gemt. Prisen for 
hosting hos One Com er stadig 285 kr. hvilket jeg mener er utrolig billig for så meget 
kapacitet. 
Hvad planerne for hjemmesiden går ud på fra den nye webredaktør vides ikke, men den 
trænger sikkert til nyt design og teknologisk løft. Jeg har anvendt et meget simpelt 
program sprog med html og pdf filer. Alle dokumenter (turneringsindbydelser, 
referater mm) er fremstillet som pdf filer, som kan forstørres af den enkelte bruger i et 
læsbart design. 
Ud over back-up på Cloud Drive af hovedkredsens hjemmeside og grundmateriale har jeg 
oprettet en CD-rom pr. 1.februar 2014. 
Her efter 13 år på posten takker jeg pænt af og overdrager trygt hovedkredsens 
websider til Jan Ambirk.  
 
Jens Lundberg 


