
DANSK SKAK UNION 
2. Hovedkreds 
Møde nr. 68 
 
Søndag d. 20. aug. 2017, kl. 9.30 
Skovbo Skakklubs lokaler, Borup 
 
Deltagere: 
Niels Steen Larsen (NSL) 
Bjarne Haar (BH) 
Peter Holst (PH) 
Jan Ambirk (JA) 
Henning Jacobsen (HJ) 
John Kristensen (JK) 
 
Afbud: 
Morten Olsen (MO) 
 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af referat – sidste bestyrelsesmøde 2. april 2017. 
Referatet godkendt. 
 
2. Siden sidst – korte nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne. 
Bordet rundt med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. 
 
3. Endelig konstituering af bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver (bilag 1). 
Se organisationsplan (bilag 1). 
 
4. Fastsættelse af takster – herunder evt. kørselsgodtgørelse til div. (bilag 2). 
Se bilag 2. 
 
5. Dato for aktiviteter – medbring kalender. 

a) Delegeretmøde 2018 – Lørdag den 7. april kl. 1330. 
b) Pokalturnering 2018 – Søndag den 29. april i Sorø. 
 

6.    Holdturneringen – (bilag 3). 
a) Foreløbig køreplan for næste sæson: Se bilag 3. 
b) Ungdomsholdturnering: Bestyrelsen besluttede, at der ikke i denne sæson etableres en 
ungdomsholdturnering pga. manglende tilmeldinger. 

 
7. HB-møde d. 3. september 2017. 
 NSL har endnu ikke modtaget materiale fra HB. 
  
9. Regnskab. 
 BH informerede om status på regnskabet. 
 
10.   Ungdomsaktiviteter – (bilag 4). 

a) Bestyrelsen enedes om, at forslaget jf. bilag 4 skal danne ramme for et reglement, som 
skal gælde for UGP-stævnerne i 2017-18. NSL tilpasser forslaget i samarbejde med JK. 
b) Sjællandsmesterskabet: Blev ikke afholdt i 2017. Det var 8. hovedkreds’ tur til at 
afholde stævnet. I 2018 er det 1. hovedskreds’ tur til at afholde stævnet. 



 
 

11. Medlemssituationen (bilag 5). 
 Se bilag 5. Bestyrelsen drøftede, hvordan man kunne tænke skaklivet sammen med andre 

aktiviteter.  
 
12. Status på hjemmesiden. 
 JA orienterede om status på hjemmesiden herunder at firmaet, som leverede statistik ikke 

længere eksisterer, hvorfor der ikke findes informationer om antallet af hits på hjemmesiden. 
JA har fundet og installeret en ny besøgstæller. 

 

13. EMT-konkurrencen. 
a)  Hvordan skal points gøres op? 
Bestyrelsen drøftede opgørelsen af point i EMT-konkurrencen. 
Det blev besluttet, at BH skal formulere en præcisering af reglerne. 
b) Præmier: Bestyrelsen besluttede uændrede præmier. 
 

14. Næste møde. 
 Lørdag den 20. januar. 
 
15. Eventuelt.  
 Intet at bemærke. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Organisationsplan for 2. Hovedkreds 2017/18 (bilag 1) 
 

 
 

Formand  
Planlægning og ledelse  
DSU`s hovedbestyrelse 

  Repræsentation i øvrigt 

Niels Steen Larsen 
Nørregade 26, 4600 Køge 
�5665 0201 – hamlet4600@pc.dk 

2018 

Sekretær 
  Mødereferater og protokol 

Peter Holst 
Byvænget 15, 4573 Højby 
�2033 4144 – petersteinholst@gmail.com 

2018 

Holdturneringsleder 
  Planlægning og administration af 
  holdlturneringen 

Henning Jakobsen 
Nørre Boulevard 57, 4800 Nykøbing F. 
�5485 0970 – h.k.jakobsen@123dk.dk 

2019 

Pokalturneringsleder 
  Planlægning og administration af 
  pokalturneringen 

Bjarne Haar 
Agertoften 26, 4700 Næstved 
�2623 0444 - jbhaar@stofanet.dk 

2018 

Ungdomsleder 
   UGP-serien og andet ungdomsarbejde 

John Kristensen 
Skimminge 57, 4930 Maribo 
�2960 4795 – johnkr@123dk.dk 

2019 

Kasserer 
   Regnskab og budget - økonomisk styring 

Bjarne Haar 
Agertoften 26, 4700 Næstved 
�2623 0444 - jbhaar@stofanet.dk 

2018 

Kartoteksfører + næstformand 
  Medlemsregistrering (ind- og udmeldelser 
  samt ratingregistrering) 

Morten H. Olsen  
Dr. Margrethesvej 31, 4100 Ringsted 
�5761 0823 – mholsen31@hotmail.com 

2019 

Webredaktør 
  Hovedkredsens hjemmeside 

Jan Ambirk 
Sct. Klemensvej 86, 4760 Vordingborg 
�606 54865 - webmaster@2-hk.dk 

2018 

Turneringskomité (holdturneringen) 
  Udpeget af hovedkredsbestyrelsen 
  Valgt af delegeretmødet 
  Valgt af delegeretmødet 
Turneringskomitésuppleanter 
  Valgt af delegeretmødet 
  Valgt af delegeretmødet 

 
Jan Ambirk - �6065 4865 
Henrik Knudsen - �5575 2034 
Erik Carlsen, Køge - �5666 0876 
 
Bjarne Petersen, Præstø - �2545 3569 
Bruno Sørensen, Dianalund - �2231 0537 

 
2018 
2018 
2018 
 
2018 
2018 

EMT-konkurrencen 
  Koordinator – udpeget af hovedkredsbest. 

Bjarne Haar 
�2623 0444 

2018 
 

EMT-konkurrence-komité 
  Udpeget af bestyrelsen – formand 
  Udpeget af bestyrelsen 
  Udpeget af bestyrelsen 

 
Jan Ambirk - �6065 4865 
Henrik Knudsen - �5575 2034 
Peter Holst - �2033 4144 

 
2018 
2018 
2018 

Bestyrelsessupleanter 
  1.  
  2. 

 
Bjarne Petersen, Præstø 
Flemming Kristensen, Kalundborg 

 
2018 
2018 

Revisorer: 
 
Revisorsuppleant 

Bruno Sørensen �2231 0537 
Søren Dyberg Larsen �5853 2946 
Henrik Knudsen �5575 2034 

2018 
2018 
2018 



 
 

 

 

Takster gældende for 2. Hovedkreds 2017/18 (bilag 2) 
 

Pr. 1. juli 2016 Samlet kontingent Til DSU Til 2. HK 
Senior 622 kr. 540 kr. 82 kr. 

Pensionist 504 kr. 440 kr. 64 kr. 

Junior 480 kr. 440 kr. 40 kr. 

Barn 370 kr. 330 kr. 40 kr. 

 

 
Takster for bestyrelsesmedlemmer 
 

Telefonpenge og udgifter til e-mail og opkobling 
på net 

500 kr. til alle bestyrelsesmedlemmer; dog 1600 
kr. til webmaster, 

Kilometer-penge Kørsel til arbejdsmøder, repræsentation o.l. 
udbetales med et beløb svarende til statens 
laveste takst – for tiden 1,93 kr.  

Andre udgifter Efter aftale med kasserer og formand. 

 
Vedr. hold- og pokalturnering 
Indskud pr. hold 250 kr. pr. hold incl. ratingafgift 

Kilometer-tilskud For kørsel til holdkampe og evt. slutspilskampe 
udover 200 afstandskilometer ydes tilskud med 
5,00 kr. pr. afstandskilometer pr. hold. For 4-
mands-hold ydes et tilskud på 2,50 kr. pr. 
afstandskilometer udover 200 km. 
Ansøgningsfrist 15. juni 

Divisionsturneringen og pokalturneringen Der ydes et brotilskud til klubber, der skal 
afvikle divisionskampe vest for Storebælt. 
Tilskuddet er 740 kr. pr. kamp – dog max. de 
afholdte udgifter. Ansøgningsfrist 15. juni 

Præmier i holdturneringen 1.-præmie 500 kr. - 2.- præmie 350 kr. (5-8 hold 
pr. gruppe) 
1.-præmie 500 kr. (4-holdsgrupper) 

Max-scorerpræmie i holdturneringen 200 kr. 

Indskud pr. hold vedr. pokalturnering 200 kr. 

Præmie til nr. 1 og 2 i hver pokalgruppe Gruppens samlede indskud + 100 kr. pr. hold, 
som betales af hovedkredsen. 

 
 
 
 
 



 
 
Bilag 3 
 
2. Hovedkreds, 
Holdturneringsleder Henning Jakobsen 
Nr. Boulevard 57 
4800 Nykøbing F 
Tlf.: 5485 0970 (Ikke SMS)  
e-mail: h.k.jakobsen@123dk.dk 
Tilmelding: 
Tilmelding til holdturneringen skal ske på mail (evt. telefon) til holdturneringslederen senest 
søndag den 17. september 2017. Bemærk der er kun fri tilmelding i c-rækken. 
Klubber der ikke ønsker at deltage, skal også melde tilbage. 
Styrkeliste, holdleder og holdopstillinger. 
Skal indberettes på holdturneringssiden senest søndag den 15. oktober 2017. Alle rækker rates 
(inkl. ELO rates). 
Indskud: 
Forventet 250 kr. pr. hold (inkl. rating afgift), som vil blive opkrævet af hovedkredsens kasserer. 
Spilledage: 
I mesterrækken spilles følgende søndage: 19/11, 3/12, 17/12-2017 samt 14/1, 28/1, 4/3 og 18/3-
2018. 
I de øvrige rækker spilles der i ugerne: 47, 49 og 51 i 2017, samt 3, 5, 10 og 12 i 2018. 
Sidste runde: 
I forbindelse med tilmeldingen ser jeg gerne en tilkendegivelse, såfremt en klub vil påtage sig at 
afvikle en sidste runde. For A-rækken forventes 2 fællesrunder, som der søges 1 eller 2 centralt 
placerede arrangører af. 
Venlig hilsen 
Holdturneringsleder 
Henning Jakobsen 
 
 
Forventede klubhold i M-
rækken:     

(8 Mands hold)      

Dianalund 1      

Faxe 1      

Holbæk 2      

Holbæk 3      

Køge 2      

Maribo 1      

Nykøbing Sj. 1      

Slagelse 1      

      
Forventede klubhold i A-
rækken:     

(8 Mands hold)      

Faxe 2      

Korsør 1      

Maribo 2      

Næstved 2      

Præstø 2      



Skovbo 1      

Sydøstlolland 1      

Vordingborg 1      

      

Mulige klubhold i B1-rækken:     

(4 Mands hold)      

Faxe 3      

Køge 3   Bemærk:   

Køge 4   B-rækkerne er lidt usikre  

Maribo 3 ???  grundet overgangen til og fra 

Møn 1   8 mands hold i A-rækken. 

Nykøbing Fl. 1      

Præstø 3      

Sydøstlolland 2      

      

Mulige klubhold i B2-rækken:     

(4 Mands hold)      

Dianalund 2      

Dianalund 3 ???     

Dragsholm 1      

Haslev 1      

Haslev 2      

Holbæk 4      

Slagelse 2      
 
 
 
Bilag 4 
Forslag til retningslinjer for UGP 2017/18 i 2. Hovedkreds 
 

1. Der spilles i fire aldersgrupper C: 2003-04, D: 2005-06, E: 2007-08, F: 2009 eller yngre 

2. Betænkningstid 20 - 25 min. pr. spiller - efter arrangørers valg  

3. Der tildeles points efter flg. skala: 20 -16-14-12-10-8-6-4-alle andre placeringer udløser 2 

points. 

4. Ved hvert stævne trækkes lod blandt deltagerne om nogle præmier, ligesom der er præmier 

til de bedst placerede. 

5. Ved det sidste stævne trækkes lod om en større præmie blandt de deltagere, der har deltaget 

i mindst 4 (3) stævner, ligesom der skal være en præmie til vinderne af de 4 grupper 

(pokal/skakspil/skakur???) 

6. Stævner starter kl. 10 og slutter senest 15.30. 

7. Arrangører kan opkræve indskud - dog max. 50 kr.  og skal sørge for præmier til deltagerne. 

Hovedkredsen støtter hver arrangør med 50 kr. for de første 20 tilmeldte spillere fra 2. HK. 

8. Tilmeldingen skal indeholde navn, fødselsdag, evt. klub eller by. 

9. Alle indbydelser skal godkendes af hovedkredsens bestyrelse/ungdomsleder og anmeldes 

via DSU`s turneringsmodul. 

 
Praktisk: 
*Vi skal bruge en administrator til at føre regnskab med deltagernes placeringer og sørge for at 
sende stillingen til offentliggørelse på hjemmesiden (den daglige drift) 



*Vi skal have en person til at tilrettelægge turneringsserien og lave aftaler med hensyn til SM. 
*Vi skal sikre os, at turneringerne markedsføres ens. Først og fremmest med tilmelding via 
turneringsmodulet. hensyn til SM 
*Vi skal finde ud af, om vi vil have lidt større præmier (lodtrækning blandt deltagerne - og hvad det 
i givet fald skal være) 
 
Grundlæggende handler det om, at få flere unge til at spille. Vi skal have en fastere struktur på 
forløbet. Vi skal med de ekstra præmier også belønne det at deltage. Alle skal have en chance for at 
få noget med hjem. 
 
 
 
Bilag 5 
 
Medlemstallet går en lille smule tilbage - som det plejer lige efter sommerferien!  
Vi ligger 7 medl. under ifh. til 1.8.16.  Så retter det som reglen i 3 kvartal. 
 
Det er på voksenmedl. ( i de gode gamle dage, bare "seniormedlem" ) vi stille og roligt taber 
medlemmer! 
 
Hvad jeg lige kan se, så er det kun 3.HK. der går en "smule" frem. Vi ligger i den "bedre" ende, af 
dem der går tilbage! 
 
Mindste klub(er) er Jyderup ( 4 medl. ) & Dragsholm ( 5 medl. ) 
Størst klub(er) er Køge ( 67 medl.  De ligger nr. 9 på landsplan! ) Holbæk ( 46 medl. ) 
 
 

  Børn Unge Voksen Pens I allt 

01-08-2017 71 16 253 175 515 

01-05-2017 73 20 261 173 527 

01-02-2017 69 23 271 172 535 

01-11-2016 75 22 272 168 537 

01-08-2016 59 19 277 167 522 

 


