Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Bestyrelsesmøde nr. 69
Lørdag den 20. januar 2018, kl. 9.30
Skovbo Skakklubs lokaler, 4140 Borup
Deltagere:
Niels Steen Larsen (NSL)
Bjarne Haar (BH)
Peter Holst (PH)
Jan Ambirk (JA)
Henning Jacobsen (HJ)
John Kristensen (JK)
Morten Olsen (MO)
Referat:
1.

Endelig godkendelse af referat fra sidste møde d. 20. aug. 2017
Referatet godkendt.

2.

Siden sidst
Bordet rundt med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

3.

Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie (bilag 1)
Bestyrelsen besluttede at tildele hæderstegnet til Jan Ambirk fra Vordingborg Skakklub og
initiativpræmien til Nykøbing F. Skakklub.

4.

Regnskab og budget
Bjarne fremlagde det ikke reviderede regnskab for 2017.

5.

Holdturneringen
a) HJ fremlagde status for holdturneringen.
Bestyrelsen drøftede problemstilling ang. tildeling af strafpoint og en eventuel indflydelse på
matchpoint. Bestyrelsen tog holdturneringslederens redegørelse til efterretning.
b) JA ønskede, at §4C blev drøftet. Bestyrelsen drøftede herefter paragraffen og enedes om,
holdturneringslederen skal tilstræbe, at sidste runde planlægges således, at den giver mindst mulig
kørsel for klubberne.
c) Nye initiativer for den kommende sæson? (Se bilag 2). Bestyrelsen bakker op om tankerne i bilag
2.
d) Dommerproblematik. Bestyrelsen drøftede de nye krav fra FIDE vedr. National Arbiter (NA).
Bestyrelsen besluttede, at NSL skal undersøge sagen på det kommende HB-møde.

6.

Kuglepenne
MO orienterede om muligt indkøb af kuglepenne med logo. Bestyrelsen besluttede at indkøbe 100 stk.
til en samlet pris på ca. 2.700 kr.

7.

Tydeliggørelse af regler vedr. EMT-konkurrencen (se bilag 3)
Forslag fra BH godkendes af bestyrelsen.

8

HB-møde den 4. februar 2018
NSL har endnu ikke modtaget materiale ang. HB-møde.

9.

Status på ungdomsarbejdet
a) NSL orienterede om status på UGP. Der er kun to turneringer. I næste sæson skal bestyrelsen
henvende sig tidligere til arrangørklubber vedr. afholdelse af UGP. Bestyrelsen satser på at afholde UGP
i Skovbo i april.
b) Ungdomsinstruktørordningen (se bilag 4). NSL udsender tekst jf. bilag 4 til klubberne i dag.

10.

Pokalturnering
BH orienterede om status på Pokalturneringen, som afholdes 29. april i Sorø.

11.

Medlemssituationen og klubsituationen
a)
Klub med størst medlemsfremgang
Nykøbing F. Skakklub har størst medlemsfremgang i 2. hovedkreds (5 stk.).
b)
Udvikling i medlemstallet
MO fortalte, at 2. hovedkreds er eneste hovedkreds med medlemsfremgang (3 stk.).

12.

Status vedr. hjemmesiden
JA orienterede om status på hjemmesiden, herunder at antallet af hits er stabilt. Bestyrelsen besluttede at
fjerne linket ”Blog” på forsiden af hjemmesiden. Det har kun været et indlæg på to år.

13

Delegeretmøde 2018
a) Praktiske forhold vedr. mødet:
*Tid og sted: Lørdag den 7. april kl. 13:30 i Skovbo
*Kaffe, brød, spisning: NSL
*Indkaldelse – tidsplan: NSL
*Stemmesedler – stemmetal: NSL/MO
b) Forslag til dirigent: Bestyrelsen drøftede forslag til dirigent.
c) Dagsorden
*Beretninger: NSL/HJ
*Regnskab: BH
*Indkomne forslag: Skal være modtaget senest 14 dage før.
*Valg: På valg er Niels Steen, Peter, Bjarne og Jan, som alle genopstiller.

14.

Eventuelt
Intet at bemærke.

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.”

Bilag 2

Klubber og spillere ønskes hermed godt nytår.
Jeg synes holdturneringen er kommet rimeligt fra start og med kun få problemer.
I C-række 1 oplevede jeg, at klubberne indbyrdes, efter at planen var lagt, aftalte 2
fællesstævner hvor der blev spillet dobbeltrunder på lørdage. Det betød at der måtte rykkes lidt
rundt på runderne for at det kom til at passe, men jeg har kun hørt positive bemærkninger om
planen.
Jeg er allerede gået i gang med at se på næste sæson og hvad der kan gøres bedre.
Der er nogle klubber der både sidste sæson og denne sæson har været meget utilfredse med at
der er runde i uge 51. Det er dog et delegeretmøde der har besluttet, at vi skal følge
spilleplanen for divisionen.
Der er også mange spillere der har undret sig over at holdturneringen starter så sent. Jeg kan
se at kun 3 hovedkredse starter så sent, de øvrige kredse starter 2-4 uger tidligere.
Jeg mener derfor at vi bør starte et par uger tidligere således at ugen før jul holdes fri til
klubbernes juleafslutning. Samtidig undrer det mig at uge 6 er spærret, da jeg ikke kan finde
nogen kommuner hvor skolerne holder vinterferie i uge 6.
Jeg overvejer også at ændre tilmeldingsfristen til næste sæson således at M, A og B rækkerne
skal tilmeldes samme tid som i år og så en lidt senere tilmelding for C-rækkerne. Så har
klubberne lidt længere tid til at finde ud af hvor mange hold de kan stille.
Der er nogle klubber der mener antallet af hjemmekampe contra udekampe er vigtigere end

antal kørte kilometer. Det er jeg ikke helt enig i, men modtager da gerne kommentarer både til
dette og de øvrige tanker jeg har fremført.
Det var et lille udpluk af de tanker jeg har, om næste sæson.
Holdturneringsleder
Henning Jakobsen

Bilag 3

Optjening af EMT point: Point i EMT-konkurrencen opgøres ved, at antallet af spillede runder
og opnåede point lægges sammen. (et vundet parti giver altså 2 EMT-point til vinderen og 1 til
taberen).
En undtagelse: Ved en spillers gyldige afbud til en runde, hvor det pågældende parti ikke
efterfølgende afvikles, opnår ingen af spillerne point for partiet, men spilleren, hvortil afbuddet
er stilet, opnår pointet for runden. (resultatet skal naturligvis være indberettet sådan, hvor
tabellen viser et ”+” for den spiller, som afbuddet er stilet til og et ”-” for spilleren med
afbuddet). Dette betyder samtidigt, at det pågældende parti ikke skal medtages i
ratingberegningen.
Stillingen opgøres hvert år pr. 31.07.
Præmier udbetales herefter til de tre spillere med flest opnåede point, og som er medlem i en
klub i hovedkredsen. De til enhver gældende præmiesatser kan ses på hjemmesidens faneblad
”takster.” (ved pointlighed deles præmien, eller præmierne).
Alle EMT – turneringer, som afvikles i 2. HK tæller med i konkurrencen, hvis de opfylder
kravene for en EMT turnering under Dansk Skak union.

Bilag 4
Forslag til udsendelse:
Til klubberne i 2. Hovedkreds
Hovedkredsbestyrelsen vil anmode klubberne om at indsende en ansøgning til bestyrelsen, hvis
man ønsker at få andel i ungdomsinstruktørmidlerne for 2018
Indtil videre gælder de samme regler som sidste år:
*at der som udgangspunkt kun kan bevilliges tilskud på indtil 4.000 kr. pr. klub.
*at der kun vil kunne udbetales tilskud til i alt 7 hold i hovedkredsen.
*at fristerne for indsendelse af mødelister skal respekteres! I modsat fald kan udbetaling helt
bortfalde.
*at der pr. hold skal være mindst 5 børn eller juniorer, som er DSU-medlemmer.
*at instruktøren skal være mindst 15 år.
*at klubben skal attestere, at den har indhentet en godkendt børneattest på instruktøren, hvis
det kræves.
Hovedkredsen betaler halvdelen og Dansk Skak Union betaler den anden halvdel.
Det er klubben, som gennem sin formand ansøger. Ansøgningsskema (vedhæftet) sendes til mig
senest d. 15. feb. 2018, hvorefter hovedkredsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne.
Hvis man kommer i betragtning, gælder udbetalingen selvfølgelig for timer afviklet fra 1. januar
2018.

