Dansk Skak Union
2. Hovedkreds
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i 2. hovedkreds søndag den 4. april i Sorø. Mødet havde følgende
dagsorden:
Før delegeretmøde
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3. Juniorlederens punkt
4. Holdturneringsledelsens punkt
5. Pokalturneringen
6. EMT-konkurrencen
7. Greve
8. Hjemmeside – en status
9. Påskens HB-møde
10. Gennemgang af dagsorden for delegeretmødet
Efter delegeretmøde
11. Opfølgning på delegeretmødets beslutninger
12. Indkøb af værdipapirer
13. Næste møde
14. Evt.
Mødedeltagere:
•
•
•
•
•
•
•

Niels Steen Larsen (NSL)
Poul Buhl (PB)
Leif Jensen (LJ)
Poul Møller Petersen (PMP)
Jens Kurt Lundberg (JKL)
Peter Holst (PH)
Inviteret gæst: Svend Dyberg Larsen (Bestyrelsen vil foreslå Svend som dirigent på delegeretmøde).

Afbud:
•

Frank Hartmann (FH) - (Deltager i delegeretmøde samt 2. del af bestyrelsesmødet)

Referat:
1. Godkendt
2. NSL informerede kort om nyheder siden sidst. NSL nævnte bl.a., at der i Holbæks klubblad
har været bragt en over for hovedkredsbestyrelsen mildt sagt fornærmende artikel om
holdskak. Artiklen er skrevet af bladets redaktør. Bestyrelsen besluttede, at NLS forfatter et
indlæg til Holbæks klubblad på bestyrelsens vegne.
3. Pige-DM: De tre danmarksmestre fra 2.hk. havde alle genvundet deres mesterskaber.
Hold-DM i skoleskak: Fandt i år sted på Borup Skole og dermed for anden gang på tre år
her i hovedkredsen. Bedste lokale placering: Jyderup nr. 6 i B-rækken.
Grand Prix-serien: Før sæsonens sidste stævne har vi haft 227 unikke deltagere, en fremgang på hele 20% i forhold til sidste år og ny deltagerrekord. Antal spillere pr. stævnedag er
steget til 91 fra 73.
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Grand Prix-serien fremover: PB omtalte forskellige idéer til videreudvikling af Grand Prixserien. Han fandt at der især var behov for forbedringer for de ældste spillere og at dette ville kunne opnås ved at slå de tre ældste aldersgrupper sammen. Bestyrelsen var positiv over
for idéen. Der var dog enighed om at forslaget først diskuteres med 1. og 8. hovedkreds, af
hensyn til en koordinering omkring Sjællandsmesterskabet.
Dansk Skole Skak (DSS) har indført krav om medlemskab af DSS for at kunne deltage ved
amtsmesterskaberne i skoleskak, som indgår i Grand Prix-serien. Dette er i modstrid med, at
der er fri tilmelding til Grand Prix-stævnerne. PB fandt det problematisk at hovedkredsens
Grand Prix-serie omfattede et stævne, hvor der krævedes medlemskab af en anden skakorganisation for at deltage. Der var enighed om, at såfremt DSS opretholder kravet om medlemskab for at deltage i amtsmesterskaberne vil dette stævne ikke fremover kunne indgå i Grand
Prix-serien.
4. JKL gjorde status over holdturneringen 2003/04 og forelagde en ide for holdturneringen
2004-2005 med Greve indlagt i A rækken, med 10 og 8 hold (med både Dragsholm og Møn
som A-hold). Det blev besluttet, at afvente nærmere til næste bestyrelsesmøde og evt. til fristen for tilmelding udløber i september, da det er særdeles uklart om Nakskov egentlig ønsker pladsen. Se i øvrigt bilag A.
5. NSL fortalte, at Næstved har påtaget sig at arrangere Pokalturneringen.
6. EMT-konkurrencen er en succes, som vil fortsætte som hidtil, med mindre der modtages
gode forslag til en justering af konkurrenceformen.
7. Greve har søgt om optagelse i 2.hovedkreds. NSL har foreslået en køreplan for det videre
forløb.
8. JKL gjorde status over hovedkredsens hjemmeside. Se bilag B.
9. NSL gennemgik kort de vigtigste punkter til påskens HB-møde. Bestyrelsen drøftede forslag
til ændret divisionsstruktur, som blandt andet går ud på, at ændre antallet af 3. divisionshold
og at ophæve Storebæltsordningen. Dette kan få betydning for divisionsholdene fra 2.
hovedkreds.
10. Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag til delegeretmødet.
Efter punkt 10 var der delegeretmøde.
11. Intet at bemærke
12. Da det ikke længere er muligt at opnå en favorabel rente i hovedkredsens pengeinstitut, besluttede bestyrelsen at investere i obligationer. Hovedkredsens kasserer, FM, fik til opgave at
tage sig af denne opgave.
13. Næste møde blev fastsat til søndag 13/6 i Holbæk – sandsynligvis på vandrerhjemmet. PM
undersøger denne mulighed.
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Bilag A:
Holdturneringen 2003-2004 [delegeretmøde fremstilling, hele teksten] tekst i rødt forkortet udgave bestyrelsesmøde
Det var med spænding at følge tilmeldingen af hold til den nye struktur i holdturneringen. Det gav ingen problemer i B1
rækken, hvor udbuddet passede med efterspørgslen. Anderledes var det i B2 rækken, hvor der var 3 hold for mange,
men alle 3 klubber var i forvejen repræsenteret i B 2 rækken, så jeg valgte at foretage klubspredningen frem for det styrkemæssige aspekt.
C –rækkerne med 18 hold blev løst geografisk med en sydlig C1 række med 4 (dobbeltrunder) og C2 og C3 med hver 7
hold. Desværre kunne der ikke blive hold nok til 7 runder, hvilket var det næstbedste i situationen.
I oktober blev holdturneringshæfter sendt rundt. Tak til Henrik Knudsen, der sørger for layout og tryk. I løbet af 8 dage
fik jeg en stor papkasse med i alt 375 eksemplarer til fordeling til 58 hold eller 26 klubber. Jeg anvendte ikke mindre
end 1½ time på posthuset for vejning og indkøb af porto, selv om jeg havde forberedt mig i forvejen på storbreve, maxibreve og standardbrev med diverse vægte og største tværsnit. Det lykkedes og mig bekendt var der ingen med strafporto. Nå men 1.000 kr. i porto er jo også en pæn sum for udsendelsen. Programmet er vigtigt, så vi må håbe det er alligevel er pengene værd.
22.oktober blev en dato jeg ikke lige glemmer med det samme, idet jeg dagen i forvejen følte, at jeg måtte give Nyk S
dispensation for opstilling af holdet på styrkelisten for at kunne give en stærk spiller mulighed for at spille skak. Det
endte desværre i en frustration af sagen, hvor ikke alle kunne stilles tilfreds. Jeg måtte således kaste tømmerne og lade
en anden mere rutineret TL komme til. Som oplæg ville jeg gerne fortsætte den administrative del i holdturneringen og
internetarbejdet. Heldigvis for vor holdturnering tog NSL ansvar og tog den tabte TL kasket på. Samarbejdet i holdturneringen har således været et parløb med hyppige mails, tlf. og sågar en intern internetside har været i anvendelse.
1.runde var noget hektisk, da Møn lige før runden meldte afbud, da de ikke kunne stille hold, men heldigvis fik NSL
overtalt Møn og deres modstander hold til at udsætte kampen, ellers ville C1 rækken blive et meget uinteressant bekendtskab.
Af holdsætningsfejl har jeg noteret 7 i alt, hvor fejltagelsen generelt skyldes at man ikke lige havde holdstyrkelisten
med sig, men også brug af reserver har voldt lidt kvaler. I turneringen har der ikke været nogen indberetninger om protester over kampenes afvikling, hvilket jo givet vis har gjort det noget nemmere. Internet indberetningerne er nu indarbejdet som rutine, hvor kamplederne har sat sig godt ind arbejdsgangene og indsat de korrekte oplysninger i de tiltænkte
rubrikker. Jeg vil foreløbig fastholde at man skriver holdstyrke nr. ud for spillerne, da jeg på denne måde havde forventet at kunne undgå nogle holdsætningsfejl.
I vor holdturnering har 538 i alt deltaget, hvor 136 har spillet samtlige kampe for deres hold. Der er 16 tilmeldte holdspillere, der ikke nåede i kamp, hvilket jo nok kan forklares? Det kan være manglende lyst og tid, men måske også fordi
spillerne ikke er blevet spurgt af deres klub om de ville deltage på holdet. Nogle hold har simpelt hen reserver på alle
pladser. Afbudsprocenten har i denne sæson været på 23 %, hvilket er et par procent højere end sidste år.
Heldigvis er der mange der hjælper til og spiller rigtig mange kampe for deres klub. 8 har opnået 10 kampe og 9 har
klaret 9 kampe.
Det er ikke lykkes at stille fuldt mandskab for der har manglet i alt 21 på tomme brætter. Nogenlunde fordelt på alle
runder, dog en tendens til at vi her i slutningen af turneringen har fået lidt flere. Efter 2 runde blev der indført en ændring af praksis, så den klub, der ikke kunne stille fuldt hold skulle ringe til TL og modstanderhold, således at man ikke
behøvede at holde en spiller på spillestedet 1 time uden kamp. Senere i dagsordenen har hovedkredsen stillet forslag
om stramning af regelsæt. I divisionsturneringen tildeles der advarsler for ikke at møde op.
Vi har i sæsonen undgået at få aflysninger på grund af vintervejr, bortset fra en enkelt kamp, hvor Dianalund på grund
af føret ikke turde køre til Køge, men heldigvis var der farbart fra Dianalund til Holbæk på samme spilleaften.
Sidste runde var som sædvanlig spændende, ikke mindst på grund af vi fik 2 nedrykkere fra divisionsturneringen, således at der længere ned i holdturneringen evt. skal foretages omkampe for at blive i rækken.
I A-rækkerne er der udsigt til omkamp mellem Dragsholm og Møn.
Vindere af M rækken blev Nyk F med 44½ points (jeg kan ikke huske at noget hold har vundet så stort før).
I A1-rækken blev det Østsjælland med 34½ pts og A2-rækken, hvor afgørelsen først kom sidst på afslutningsrunde, trak
Skovbo det længste strå med 37½. Korsør var ellers 1½ point foran før runden.
I B1-rækken vandt Nakskov med 18½ point og B2-rækken gik førstepladsen til Sorø med 21½ pts.
C1 rækken var tæt løb mellem SØL og Nyk F, men i sidste runde sikrede Nyk F sig sejren med 15½ pts. C2-rækken gik
sejren til Dianalund 4 med 15½ og C3-rækken vandt Holbæk 6 med 16½ pts.
Max scoren i år går til Semir Nikontovic, Nyk F (M-rk), Tim Wagner, Østsjælland (A1-rk), Christoffer Munkholm, Sorø
(B2-rk) og Sune Jacobsen, SØL (C1-rk). Alle tillykke!
Jeg vil sluttelig takke alle for en god turnering! Håber vi ses i næste sæson.
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Bilag B:
Internet status 1.april 2004
(dette indlæg er kortet betydeligt ned på grund af tidspres)
På det seneste har år vi 36.000 visits. (mine egne er ikke talt med). P.t. er der 1253 sider, foruden et
pænt antal billeder, nu 100 forefindes. Vi udnytter vor plads med 52%. Vi har således 48 MB til rådighed. Ekstra 100 MB koster 10 kr pr måned
Efterlyser partier fra holdturneringen til internetsiden, men klubberne er tilbageholdende, da man
øjensynlig ikke tør bringe partierne frem, da man er bange for at kommende modstandere så vil
analysere partierne og dermed danne sig et indtryk af stærke og svage sider og afsløre hemmeligheder hos modstanderen. (det er vist en lidt gammeldaws tænkning?, som jeg i hvert fald ikke kan
bruge til noget) Webredaktøren arbejder på at få 150 teknikmærker på nettet (p.t. mangler tilladelse
af ophavsrettigheder hos Lorentzen i Haderslev). SN blade 1978-1987 har webredaktøren låntil lån
af NSL til indscanning (CD-rom) og udvalgte dele kan komme på nettet (historiske data). Flere af
bladene up til dato vil ligeledes blive indscannet på et senere tidspunkt.
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