
Dansk Skak Union 
2. Hovedkreds 
 
Indkaldelse til delegeretmøde 
 
Dato: Lørdag d. 12. april 2014 - kl. 13.30  
Sted:  Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 2013 
4. Holdturnering 2013/2014 
5. Indkomne forslag – disse skal være formanden i hænde senest 23. marts 2014 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg 

1. Formand Niels Steen Larsen er på valg  
2. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Haar, Peter Holst og Torben Jensen er på valg. 
(Torben Jensen ønsker ikke genvalg) 
3. Bestyrelsessuppleanterne Curt Herbst, Sorø og Jan Ambirk, Vordingborg er på 
valg. 
4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på 
valg 
5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg 
6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Erik Carlsen, Køge 
er på valg 
7.Turneringskomitésuppleanterne Bjarne Petersen, Præstø er på valg. Her skal vælges 
en suppleant. 

8. Eventuelt 
 
 
Der gøres opmærksom på, at det er klubbens formand, der har stemmeretten. Formanden kan give et 
en klubmedlem fuldmagt til at stemme for klubben på delegeretmødet.  
  
Niels Steen Larsen 
Formand – 2. hovedkreds 



Forslag 1: Fremsat af formanden for Ringsted Skakklub 
  
Der er ikke grund til at "splitte" A - rækken op i næste sæson!  Man spiller som altid, ( 8 mands ) 
men har et "skyggekartotek" ( bræt 1 - 4 & 5 - 8 ) Hvor så de 4 eller X hold, der har scoret færrest 
point rykker ned! ( det kan jo så godt være et "bræt" 1 - 4 + 5 - 8 fra samme klub, der rykker ned! ) 
Så har man i sæsonen 15 - 16 den rigtigt sammensætning af 4 mands hold! + de klubber der ikke er 
vilde med 4 mands hold, får lige en sæson at slutte af med! 
  
PS:  
Så vil det heller ikke være så svært at få Mesterrækken med i sæsonen 15 - 16!!  
  
Mvh. 
  
Morten H. Olsen / Sk 1927 Ringsted 



Forslag 2 
Forslag til holdturneringsreglement – fremsat af hovedkredsbestyrelsen 
 
Holdinddeling: 
Mesterrække:  En gruppe med 8 hold á 8 spillere. 
A-rækker: 2 grupper med hver 8 hold á 4 spillere. 
B-rækker: 2 grupper med hver 8 hold á 4 spillere. 
C-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold á 4 spillere. Der er kun fri tilmelding i C-rækkerne. 
 
Oprykningsprincipper: 
Alle gruppevindere rykker op. 
Gruppevinderne i A-rækkerne tager deres næste hold med op i Mesterrækken. 
 
Nedrykningsprincipper: 
Mesterrække: 8-eren rykker ned. 
A-rækkerne: 8-erne rykker ned. 
B-rækkerne: 7-erne og 8-erne rykker ned. 
 
Er en række ikke fyldt op, og for at undgå omkampe, rykker den næste i rækken nedenunder op, 
som i indeværende sæson har stillet med højest ratinggennemsnit. 
 
Er der for mange hold i en række, og for at undgå omkampe, rykker det lavestplacerede hold i 
rækken ned, som i indeværende sæson har stillet med lavest ratinggennemsnit. 
 
 
 
 
Sæson 14-15: 

- A er 4 øverste spillere fra et A-hold 
- B er 4 nederste spillere fra et A-hold 

Oprykkerne fra 13-14-B-rækkerne har kun ret til at stille hver et 14-15-B-hold. 
 
Begrundelser: 
  Opdelingen af A-rækken. Ved kun en A-række, ville det blive for store afstande.  
  I øjeblikket har vi ikke reel oprykning fra B-rækkerne. 1-erne kan ikke stille med 8-mandshold – 
altså er nuværende B-rækker ikke en egentlig holdturnering med oprykningsmuligheder. 
  Ekstraop(ned-)rykkere findes ved at stille med stærkeste/svageste hold, da tidligere omkampe 
nærmest har været overflødige pga. hold, der er blevet trukket. 
  2 nedrykkere fra kommende B-rækker da øverste i C-rækkerne nok er stærkere end de nederste i 
B-rækkerne.  

 
 
   
 



Forslag 3: Forslag til holdturneringsreglement fremsat af Faxe Skakklub 
 
Mesterrækken: 1 gruppe med 8 hold à 8 spillere. 
A-rækken: 1 gruppe med 8 hold à 8 spillere. 
B-rækken: 2 grupper med 8 hold à 4 spillere. 
C-rækken: 4 grupper (eller det antal der passer med tilmeldingen) 
Med 4 hold (dobbelt runde). C-rækken spiller 90min/spiller fra kl.19.00- 
22.00. 
 
Op og nedrykning. 
1 op -og nedrykker mellem M-rækken og A-rækken. 
1 oprykker fra hver B-række til A-rækken og 2 ned fra A-rækken. 
2 oprykker fra C-rækkerne til B-rækken og 2 ned fra B-rækken. 
Spilles der dobbelt runde i C-rækken kan 7-runde  blive kvalifikation 
 til B-rækken for at finde 2 oprykker. 
 
Begrundelse for ændret hold struktur. 
Ved at fjerne 4 hold fra hver A-række, vil der blive mere lighed holdene imellem, 
plus hvad der er nok så væsentlig oprykning og nedrykning mellem 
alle rækkerne (altså noget at spille for). 
Der bliver mulighed for få flere junior spiller med ud via C-rækken 
(spilletiden). 
Med hensyn til A-rækken og afstande foreslås 2 stævner (mest centralt for alle klubber), hvor 
turneringslederen sammensætter holdene så dem med størst 
afstand mødes her. Skulle der stadig opstå et problem 2 hold imellem, 
har vi jo stadig den gamle regel om flytning til en søndag. 
 
For ikke at nogen klub skal føle de får trukket noget ned over hovedet, 
skal forslaget først træde ikraft 2015/16. 
 
Hvis forslaget bliver vedtaget. vil der også være tid til finpudsning 
af forslaget, hvis dette skulle ønskes. 
 
 
Svend-Erik Wehlast 
Faxe Skakklub 
 



Forslag 4: Skovbo Skakklubs formand har fremsat dette forslag til behandling på mødet 12/4 
  
Jeg har set forslag fra bestyrelsen og fra Faxe, men kan det ikke gøres på en måde, så alle er tilgode 
set, her er mit forslag. 
  
A-rækken 
Nord   Syd              
Maribo 2   Kalundborg 1                                      
Sydøstlolland 1  Holbæk 3                                            
Nykøbing F 1  Skovbo 1.                                            
Haslev 1   Nykøbing S 1. 
Nordfalster 1   Jyderup 1. 
Vordingborg 1  Korsør 1. 
 
8 mands hold med 6 hold i 2 rækker og nr. 1 er oprykker og nr. 6 er nedrykker.  
De 5 første runder er alle mod alle, og så skal den, der er nr. 1 spille mod nr. 3 - nr. 2 mod nr. 5 og 
nr. 4 mod nr. 6. Derefter kommer 7 runde med topopgøret med nr. 1 mod nr. 2 og nr. 3 mod nr. 4 
samt bundopgøret med nr. 5 mod nr. 6.  
 
 
B. rækken     
Nord   Syd                                           
Haslev 2.   Dianalund 2. 
Faxe 2.   Slagelse 2. 
Præstø 2   Sorø 2. 
Møn 1.   Tølløse 1. 
Næstved 3.   Greve 1. 
Køge 3   Nykøbing S. 2. 
Maribo 3   Dragsholm 1. 
??   Holbæk 4 
  
6 mands hold.  Der er fri tilmelding og nr. 1 rykker op. 
 
 
C. rækken 
Nord   Syd                          
Præstø 3   Korsør 2 
Faxe 3   Dragsholm 2 
Haslev 3   Kalundborg 2 
Sydøstlolland 2  Skovbo 2.                                         
Næstved 4   (Holbæk 5)                                      
( Præstø 4)   (Jyderup 2) 
        
4. mands hold. Der er fri tilmelding og max styrke på bræt 2 til 4. på 1300. 
Spilletid 90 min. til hele partiet og opstart kl. 19,00. 
C. rækken er et tiltag for at unge og mindre øvede spillere får lyst til holdskak og    
en stærk spiller kan køre ud med 3 børn for at spille holdkamp. Der er slut senest kl. 22,00. 
Ved 4 hold: ”alle mod alle” og ved 6 hold som A. rækken. 


