
Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 26. 

august 2020 kl. 20.00 på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup.  

 
Følgende klubber var repræsenteret med formand/repræsentant og stemmetal anført i parentes:  

 

Herning Skakklub/Jens Lund Jensen (49), Holstebro Skakklub/Henrik Sejersen (41), Kjellerup 

Skakklub/Søren Ladegaard (35), Ringkøbing Skakklub/Preben Albertsen (16), Skive Skakklub/Lars 

Agger (57), THY Skakklub/Torben Laursen (25) og Viborg Skakklub/Claus Rossen (40). 

I alt 263 af hovedkredsens 335 medlemmer repræsenteret(78,5%) 

 

Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne: Morten Fabrin, formand, Jens Lund Jensen, 

næstformand, Aksel Hansen, kasserer, Steen Juul Mortensen, sekretær og holdturneringsleder Leif 

Hamborg 

Til stede var også Jens Grud Sørensen, THY, Sigurd Rindom, Holstebro og Thomas Højbjerg 

Suarez, Viborg.  

 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (se bilag) 

4) Indkomne forslag 

    Der er ikke indkommet forslag 

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6) Valg  

a) Kasserer Aksel Hansen, næstformand Jens Lund Jensen og sekretær Steen Juul Mortensen er på 

valg til    bestyrelsen. 

b) Revisor Lars Agger er på valg. 

c) Bestyrelsessuppleanterne Jesper Lund Thomsen og Preben Albertsen er på valg. 

d) Revisorsuppleant Søren Ejdum er på valg.   

7) Eventuelt 

 

Formand Morten Fabrin bød velkommen til generalforsamlingen, og forsamlingen mindedes i 

stilhed Bent Pedersen, Holstebro, Jens Kristian Jensen, Ikast, Jacob Nygaard, Holstebro og Jan 

Thybo, Morsø. 

 

Ad. 1. Sigurd Rindom blev valgt. 

Ad. 2. Formand Morten Fabrin aflagde følgende beretning: 
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Unionen 

Unionens medlemstal har det forløbne år omsider vist en lille stigning, men vi befinder os fortsat lige 

omkring de 4000 medlemmer. 

Der ser ud til at være ro omkring eliten, og det forløbne år har endda kastet hele to stormestertitler af 

sig til ret unge spillere, nemlig 16-årige Jonas Bjerre fra Skanderborg og 21-årige Jesper Søndergaard 

Thybo, Jetsmark. Jesper bor jo i Nykøbing Mors og er skakmæssigt opvokset i Morsø og Skive 

Skakklubber, så ham tager vi lidt af æren for. 

For ganske nylig er eliten blevet væsentligt styrket af en sponsoraftale mellem unionen og Jøker 

Holding ApS i Esbjerg, der vil støtte landsholdet i åben række med 150.000 kr. årligt. Aftalen er 5-

årig, men skal dog evalueres år for år. Beløbet skal supplere det beløb, som unionen under alle 

omstændigheder ville poste i eliten og skal hjælpe til bedre forhold under turneringerne og ikke 

mindst mere træning på højt niveau. En stor tak til Thomas Jøker i Esbjerg og til unionsformand Poul 

Jacobsen for at have fået aftalen i stand. 

Dansk Skaksalg kom efter nogle måneders dvale i gang igen og befinder sig nu rent fysisk i Malling 

syd for Aarhus. Man kører på et lavere blus end før og er i gang med at udfase handel med bøger. 

Unionen har i årets løb været præget af et par meget kedelige eksklusionssager, som der måtte et 

ekstraordinært delegeretmøde i oktober til at behandle. Her blev eksklusionerne vedtaget med meget 

store flertal. 

Samarbejdet i unionens Hovedbestyrelse fungerer godt, men unionens formand Poul Jacobsen må 

fortsat trække et meget stort læs. I november 2019 havde vi i Hovedbestyrelsen besøg af Hans Endrup 

Jacobsen fra Hillerød Skakklub og af Jesper Knudsen fra projektet Bo-Ca-Juniors i Odense, der 

fortalte meget inspirerende om deres lokale projekter, som virkelig har kastet aktivitet og 

medlemsfremgang af sig. Om projektet på Fyn har jeg sendt materiale ud til klubformændene her i 

hovedkredsen med opfordring til at forsøge at sætte lignende i gang på vore kanter, eventuelt i mindre 

format, men jeg har desværre endnu ikke modtaget tilbagemeldinger herpå. 

 

Hovedkredsen 

Medlemstallet i hovedkredsen var pr. 1/1 2020 på 338 mod 324 et år tidligere, en fremgang på 14, 

svarende til godt 4 procent. Dette er meget glædeligt, og en del af fremgangen kan nok tilskrives 

vores lokale medlemskampagne, hvor hovedkredsen betaler det fulde medlemskontingent for helt nye 

medlemmer i 1 år. Men det er meget vigtigt at være opmærksom i klubberne på, at slaget for alvor 

skal slås under den kontingentfrie periode for at få de nye medlemmer til at fortsætte i klubben, når 

de selv skal til at betale kontingent. Der kunne fortsat meldes nye ind under ordningen frem til den 

30. juni i år, men vi har ikke ønsket fra bestyrelsens side at forlænge perioden. Aktuelt er 

medlemstallet pr. 15/8 på 333. 

Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse har fortsat været velfungerende. Vi holder stadig 

bestyrelsesmøder, men må en gang imellem nøjes med at ringe og maile sammen, fordi vi ikke alle 

bor her i landsdelen længere. Vore mødereferater kan fortsat ses på hovedkredsens hjemmeside. Tak 

til mine bestyrelseskolleger for, at vi fortsat samarbejder smidigt. 
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Der er stadig vældig gang i Dansk Skoleskak, hvor flere børn end nogensinde før lærer at flytte 

brikkerne, men Dansk Skoleskak lægger vægten på skak som pædagogisk middel og ikke som sport 

og konkurrence. Det giver et hul, og også i denne sæson har vi med glæde set, at en række af vore 

skakklubber har været medhjælpere ved de regionale skoleskakstævner, der afholdes på nogle 

lørdage. Hovedkredsens skakklubpjece er blevet opdateret og uddelt ved stævnerne, hvor der dog 

desværre har været en vis tilbagegang i deltagertallet sammenlignet med den foregående sæson. Tak 

til de klubber og andre hjælpere, der har bistået ved stævnerne. 

Man har kunnet bemærke stærkt øget aktivitet og medlemsfremgang på ungdomsfronten i Holstebro. 

Hovedkredsen har med glæde lagt mærke til det og ønsker jer al mulig held og lykke med det fortsatte 

arbejde. 

Coronaen 

I marts ramte coronaen landet og hermed også skaklivet. Vi nåede at afslutte vores holdturnering, 

men mange igangværende og planlagte lokale turneringer måtte afbrydes eller helt aflyses, fordi 

klubberne måtte lukke ned. Det var meget beklageligt, men indlysende at i den alvorlige situation 

måtte også skakken følge anvisningerne fra højere sted. Vi måtte som bekendt aflyse vores 

generalforsamling, ligesom pokalstævnet led samme skæbne og heller ikke siden er blevet afholdt, 

fordi det landsdækkende finalestævne aflystes.  Vi måtte klare os på anden måde. Skive tog initiativ 

til at lave online-turneringer hver tirsdag aften og inviterede via klubformændene alle hovedkredsens 

medlemmer til at være med. Jeg håber, at indbydelserne gik videre til klubmedlemmerne, men der 

var desværre ikke ret mange andre end Skivefolkene, der spillede med. Også Viborg spillede i en 

periode online på klubaftenerne, og måske også andre, uden at at jeg har hørt om det. Vi må nok 

vænne os til nye tider, I hvert fald som det ser ud nu, bør vi ikke give hånd før og efter partiet, og der 

bør være håndsprit til stede og god plads mellem bordene, når der skal spilles. 

Pokalturneringen 

Ved pokalfinalen i 2019 blev Viborg og Herning henholdsvis nr. 6 og 7 blandt de 15 hold i 

Eliterækken. I Bredderækken blev Kjellerup nr. 10 og Skive nr. 12 blandt 14 hold. Hovedkredsen 

havde ikke hold med i Juniorrækken. I Seniorrækken 50+ blev et blandet hold fra Herning og 

Holstebro nr. sidst blandt 14 hold, men vores sekretær Steen Juul Mortensen var med på det sejrende 

hold fra Randers i Senior 65+. 

Som nævnt er der ikke blevet holdt pokalskak i 2020. 

 

Andre resultater 

Blandt de individuelle resultater kan fremhæves meget glædeligt på kvinde- og pigefronten: 

Esmat Guindy, Viborg blev danmarksmester for kvinder i påsken 2019 i Svendborg som bedst 

placerede kvinde i Kandidatklassen. 

Signe Sofie Bøss Sørensen, Skive vandt pige DM i P20 foran Birgitte Brunsgaard Jacobsen, også 

Skive.  
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Hæderstegn og initiativpræmie mv  

Hovedkredsen foretager som regel indstilling om tildeling af hæderstegn til en energisk skakleder og 

initiativpræmie til en aktiv klub. 

I år indstilles som modtager af hæderstegnet Lars Breinholt Agger, Skive med følgende motivering: 

Lars Breinholt Agger er en af de ildsjæle, der er så vigtige at have, for at en hvilken som helst 

forening kan trives. Siden han for mange år siden kom til Skive fra hedengangne Sydthy Skakklub, 

har Lars været et stort aktiv på alle mulige niveauer. Han har både beklædt formandsposten og 

posten som kasserer, været juniortræner både internt i klubben og på Vestfjendsskolen og været 

holdleder, i nogle sæsoner endda for flere forskellige hold. Derudover har han i en årrække været 

en af klubbens mest aktive spillere. 

Det mærkes tydeligt, at Lars Agger virkelig går op i klubbens ve og vel, og han interesserer sig for 

alle, uanset spillestyrke. Og i kraft af den jordbundne person, han er, får han skabt kontakt til selv 

de medlemmer, som måske ellers ikke snakker ret meget med nogen. 

Sammen med andre gode kræfter har Lars Agger en nøglerolle i, at Skive Skakklub i dag er 

hovedkredsens største klub og også en af de mest velfungerende. 

 

Som modtager af initiativpræmien indstilles i år ingen klub. 

Jeg skal nævne, at der ikke fra klubberne kom forslag til modtagere af disse hædersbevisninger. 

Den årlige juniorpræmie tilfalder i 2020 Poul Hempler fra Skive Skakklub, der er født i 2002 og 

allerede i fjor var stærkt inde i billedet til at modtage præmien. Poul havde ikke spillet i klub før, da 

han kom til Skive Skakklub for 2 år siden og blev registreret med en rating på 1200. I april 2019 var 

han steget til 1554 og i februar 2020 til 1898. Poul har også været et smut over 1900. En så 

fremragende udvikling vil hovedkredsen gerne præmiere. 

Andet 

I slutningen af 2019 fyldte Ringkøbing Skakklub 100 år. Til lykke!  

Og på Morsø Skakklubs hjemmeside kan man læse, at Nykøbing Skakklub blev oprettet den 5. 

januar 1920, men det viser sig så på samme hjemmeside, at Morsø Skakklub faktisk blev oprettet 

allerede den 9. oktober 1911, så her er vist alligevel ikke et jubilæum i år. .Men Morsø Skakklub 

ønskes  under alle omstændigheder til lykke med virkelig at have fået gang i sin hjemmeside og ved 

hjælp af pressemeddelelser at have fået store referater af sine kampe bragt i den lokale ugeavis. 

 

DM i Svendborg 

DM i Svendborg måtte på grund af coronaen aflyses, men afholdes i stedet i oktober. Jeg vil opfordre 

klubformændene til at møde frem til delegeretmødet lørdag den 17. oktober. Hvis man er forhindret, 

kan man give fuldmagt til en anden, f.eks. til nogle af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra 

hovedkredsen, til at stemme for sig.  Der ligger fuldmagtsblanketter her til underskrift. I år kommer 

der en lang række forslag til afstemning på mødet, og disse forslag vil jeg nu kort omtale og i et vist 

omfang nævne bestyrelsens holdning hertil: 
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1) Unionen foreslår en ændring af sine loves § 6 og § 8, således at det ikke er delegeretmødet, der 

bestemmer, hvor næste års DM og delegeretmøde skal holdes, men at dette overlades til unionens 

Forretningsudvalg. Dette indebærer, at unionen får mulighed for at indgå flerårige hotelaftaler, hvilket 

økonomisk er meget fordelagtigt. Unionens Hovedbestyrelse bakker dette 100% op, og hovedkredsen 

anbefaler også at stemme ja. 

2) 9. hovedkreds med tilslutning af unionens hovedbestyrelse foreslår ændring af unionens loves § 9, 

stk. 4, således at det udtrykkeligt fastslås, at Skaknævnet ikke kan behandle sager, hvori afgørelse er 

truffet af delegeretmødet. Forslaget skyldes, at Skaknævnet meget overraskende besluttede at 

behandle en klage fra Dick Sørensen over, at han af delegeretmødet i oktober 2019 var blevet 

ekskluderet af unionen. Det fremgår af unionens loves § 6, stk. 1, at delegeretmødet er unionens 

højeste myndighed, men uanset dette mente Skaknævnet sig beføjet til at realitetsbehandle klagen, 

hvor nævnet ganske vist stadfæstede eksklusionen, men også mente sig beføjet til nærmere at 

fastsætte nogle retsvirkninger heraf. Det er denne hovedkreds’ og unionens Hovedbestyrelses klare 

opfattelse, at Skaknævnet ikke kan optræde som appelorgan for afgørelser truffet af unionens øverste 

myndighed. Det anbefales derfor at stemme ja til forslaget.  

3) Skakforeningen Øbro foreslår, at medlemmer skal kunne fravælge at modtage Skakbladet pr. post 

og i stedet nøjes med at downloade det på nettet. Øbro begrunder forslaget med bl.a. 

besparelsesmulighederne. Det er hovedkredsens opfattelse, at der savnes oplysninger om, hvad der 

kan spares herved, og at en ændring under alle omstændigheder vil kræve en del administration. 

Måske kan det også være en glidebane hen imod en hel afskaffelse af det trykte blad. Hovedkredsen 

anbefaler, at der stemmes nej til forslaget. 

4) Skakforeningen Øbro foreslår af økonomiske årsager en nedlæggelse af Dansk Skaksalg med de 

heraf følgende ændringer i unionens love. Forslaget har ikke været behandlet af skaksalgets bestyrelse 

og direktion, og unionens Hovedbestyrelse kan ikke støtte forslaget. På det foreliggende grundlag 

anbefaler hovedkredsen, at der stemmes nej til forslaget. 

 5) Skakforeningen Øbro foreslår en nedlæggelse af juniorinstruktørstøtteordningen og mener, at der 

heri kan hentes en besparelse. Et enigt HB og 9. hks bestyrelse anbefaler at stemme nej til forslaget. 

6) Skakforeningen Øbro foreslår, at kontingentet for enkeltmedlemmer forhøjes med 100 kr. årligt 

for at afspejle den administration, der skal anvendes på denne medlemskategori. HB har alene 

bemærket forslaget, som man ikke har nogen samlet holdning til, og hovedkredsens bestyrelse ønsker 

heller ikke at fremkomme med en bestemt anbefaling. 

Holdturneringsleder Leif Hamborg aflagde følgende beretning: 

Beretning - 9. hk's holdturnering 2019/20 

I alt har der i sæsonen 2019/20 deltaget 33 hold fra 9. hovedkreds i henholdsvis 

Divisionsturneringen og i 9. hovedkreds' egen holdturnering. 20 8-mands-hold og 13 4-mands-hold 

med i alt 212 faste holdspillere, hvilket er en fremgang på 8. De to nye fire-mands-hold var 

Holstebro 4 og Skive 5. 

218 spillere har spillet i turneringen. Yderligere 41 har spillet divisionskampe og 2 har været 

udtaget, men blevet mødt af et tomt bræt. Så i alt har 261 af hovedkredsens omkring 340 

medlemmer deltaget i holdkampe. 
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Divisionsturneringen 

5 af holdene deltog i Divisionsturneringen, nemlig Herning, Skive og Viborg i 1. division, og 

Holstebro og Kjellerup i 2. division. 

Herning fik med en andenplads i 1. division den bedste placering for et hold fra hovedkredsen siden 

Viborg i sæsonen 2014/15 ligeledes blev nr. 2. Herning var dog hele 13 points efter SK 1968 fra 

Aarhus, der vandt rækken og rykker op i Skakligaen sammen med Fredericia, der vandt den østlige 

1. division. Viborg blev nr. 4, mens Skive endte som nr. 8 og rykker dermed tilbage til 2. division. 

I 2. division havde Kjellerup en dårlig sæson med kun 2 gevinster i 56 partier. 32 remiser i de 

øvrige var ikke nok til at undgå en klar sidsteplads. Holstebro spillede en afgørende 

nedrykningskamp i sidste runde, og trods hjælp af et af hovedkredsens nyeste medlemmer, Peter 

Heine Nielsen, tabte de 4½ - 3½ til Aalborg 2 og rykker sammen med Kjellerup  ned i 

Mesterrækken.   

Dermed har vi i næste sæson igen kun 4 divisionshold, nemlig Herning og Viborg i 1. division, 

samt 2 Skive-hold i 2. division, da Skive 2 rykker op fra Mesterrækken.  

9. HKs hold 

Række Pl Hold BP MP 

1. division, gruppe 2 2 Herning 1 29 7  

 4 Viborg 1 26 7  

 8 Skive 1 23 5 Nedrykning til 2. division 

2. division, gruppe 4 7 Holstebro 1 26 6 Nedrykning til Mesterrækken 

 8 Kjellerup 1 18 1 Nedrykning til Mesterrækken 

 

Hovedkredsens holdturnering 

Mesterrækken 

Mesterrækken var mere jævnbyrdig end sædvanlig og der var spænding til det sidste både med 

hensyn til op- og nedrykning. Skive 2 og Thy 1 var dog stærkere end de øvrige hold og begge hold 

vandt alle kampe bortset fra den indbyrdes, som endte 4-4. Skive 2 endte med et forspring på 2 

brætpoints og rykker op i 2. division.  

Nedrykningsspørgsmålet blev også først afgjort ved den afsluttende runde på Skivehus Skole. 

Ringkøbing endte med Sorteper og rykker ned i A-rækken efter bare en enkelt sæson i 

Mesterrækken. Nu blev rækken jo spillet med kun 7 hold, så  nedrykning kom kun på tale fordi to 

lokale hold rykkede ud af Divisionsturneringen. 

Ove Kroll fra Thy og Lars Agger fra Skive 2 blev topscorere med gevinst i alle deres 6 partier. Ove 

Kroll opnåede endda et kandidatresultat efter 5 runder. Lars Agger var kun reserve for Skive 2 og 

spillede yderligere et enkelt parti for Skive 3, som også blev vundet. 

Slutstillingen 
Pl Hold BP MP 

1 Skive 2 33½ 11 1. præmie og oprykning til 2. division 

2 THY 1 31½ 11 2. præmie 

3 Herning 2 25 6  

4 Viborg 2 22 3  
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5 Skive 3 20½ 3  

6 Lemvig 1 18½ 4  

7 Ringkøbing 17 4 Nedrykning til A-rækken 

 

A-rækken 

Holstebro 2, som egentlig var rykket op i Mesterrækken via deres andenplads i fjor, fik lov at 

forblive i A-rækken, da de ikke ønskede at spille søndagskampe. De endte med at rykke op igen og 

denne gang er det mit håb, at de tager imod pladsen i Mesterrækken, hvor de bl.a. kommer til at 

møde klubbens førstehold. 

Andenpladsen gik til Morsø i deres kun anden sæson som 8-mands-hold. De lå ellers sidst og til 

nedrykning efter 4 runder, men 19 points i de sidste 3 kampe rykkede holdet op på andenpladsen.   

Hvis man går på internettet og kun kigger på tabellen står Vorgod som nr. 2 foran Morsø. At de 

ikke bliver nr. 2 skyldes at de vandt uden kamp over Thy 2, som meldte afbud til sidste runde. 

Derfor skal Vorgods placering i rækken findes ved at slette såvel Vorgods 8-0 sejr som de øvrige 

holds resultater mod Thy 2. I den udregning bliver Vorgod nr. 3 efter Herning 3, men foran Morsø. 

Og da den indbyrdes placering mellem Morsø og Herning 3 ikke skal ændres, bliver Morsø som 

nævnt nr. 2 og Herning 3 må nøjes med fjerdepladsen. Alt dette ifølge holdturneringsreglementets 

§11. 

Jeg er klar over at det virker ulogisk at Vorgod kan ende efter Morsø selvom de er foran i begge 

udregninger. Det er endnu mere ulogisk at det var en fordel for Morsø at de tabte det sidste parti 

mod Herning 3 i sidste runde. Havde John Buhl spillet remis eller vundet var Vorgod blevet nr. 2 

også i regnestykket uden Thy, og så var Morsø kun blevet nr. 3. Om reglen er hensigtsmæssig eller 

bør ændres kan vi eventuelt diskutere senere i aften. 

Jeg kan ikke ændre på stillingen i holdturneringssystemet, så der står den forkerte stilling desværre 

stadigvæk og man skal over i nyhederne for at finde den korrekte. 

Derudover skal nævnes at Viborg 3 endte med at rykke ud, men er første reserve, hvis der bliver en 

ledig plads i rækken og at Morsøs førstebræt Jonas Plejdrup blev topscorer med 6 points i 7 kampe, 

heraf én uden kamp. 

Slutstillingen inkl. Thy uden Thy 

Pl Hold BP MP BP MP 

1 Holstebro 2 38 13 34 12 1. præmie og oprykning til Mesterrækken 

2* Morsø 30½ 7 24 5 2. præmie 

3* Vorgod 1 33 8 25 6 

4* Herning 3 28 7 25 7 

5 Skive 4 26½ 6 22½ 5 

6 THY 2 23½ 6 - - 

7 Aulum 23 5 18½ 3 

8 Viborg 3 21½ 4 19 4 Nedrykning 

 

B-rækken 

Ikast vandt endnu en gang suverænt B-rækken med sejr i alle kampe og i alt 19½ points ud af 24 

mulige. 
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Jeg er desværre bange for at Ikast heller ikke i næste sæson kan finde spillere til et 8-mands-hold, 

men håber at jeg også på dette punkt tager fejl.  

Et af de nye hold i turneringen, Skive 5, opnåede en flot andenplads. Sidste års nr. 2, Kjellerup 2, 

endte i år klart sidst i en noget anden opstilling. 

Nu er det jo sådan, at der ikke er direkte op- og nedrykning mellem B- og C-rækken. Jeg fordeler 

holdene på baggrund at ratingtallene ved tilmeldingen. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at det var 

uheldigt at Lemvig 3 i år var placeret i C-rækken, selvom de i fjor endte på tredjepladsen i B-

rækken. Det er dog mit indtryk at klubberne generelt er godt tilfreds med denne regel. 

Det var også et førstebræt, der blev topscorer i B-rækken, nemlig Flemming Swayne Storgaard fra 

Ikast - hvor ellers - som vandt alle sine 6 partier. 

Slutstillingen 
Pl Hold BP MP 

1 Ikast 19½ 12 1. præmie og oprykning til A-rækken 

2 Skive 5 15 9 2. præmie 

3 Herning 4 13 8  

4 Vestsalling 10½ 4  

5 Vorgod 2 10 4  

6 Holstebro 3 9½ 5  

7 Kjellerup 2 6½ 0  

 

C-rækken 

C-rækken var en gentagelse fra i fjor. Kjellerup 3, der stadig består af juniorspillere, vandt igen 

foran Herning 5. Emil Zander fra netop Kjellerup 3 og Frede Vognstoft Andreassen fra Lemvig 2, 

vandt alle deres 5 partier. 

Frede spillede også alle kampe for Lemvig 1 og samlet opnåede han 9 points i 11 partier og tjente 

338 ratingpoints, mest af alle i turneringen, og ender på 1555.  

Slutstillingen 
Pl Hold BP MP 

1 Kjellerup 3 16 8 1. præmie 

2 Herning 5 12 7 2. præmie 

3 Holstebro 4 9 5 Bedst i indbyrdes kamp mod Lemvig 2 (2-2, men 2-1 uden bræt 4) 

4 Lemvig 2 9 5  

5 Kjellerup 4 7½ 2  

6 Vorgod 3 6½ 3  

 

Afsluttende bemærkninger 

Nu er det jo ikke meningen at de samme spillere skal spille på flere hold som i eksemplet med 

Frede. Det er heller ikke mit indtryk at klubber udnytter at reglen, der begrænser antallet af runder 

man kan spille for flere hold, blev fjernet for efterhånden mange år siden. 

Derimod er det en konsekvens af at det ikke bliver nemmere at få folk til at spille holdskak om 

søndagen.  
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Jeg kan spørge om nogen har et bud på, hvor mange gange et Mesterrækkehold spillede i 

standardopstillingen. Og selv svare. Én gang. Ringkøbing i udekampen mod Skive 2, som blev 

spillet en tirsdag aften. Og den tabte de så 7½-½, det største nederlag til noget hold i hele sæsonen. 

De to Skivehold i Mesterrækken benyttede henholdsvis 17 og 18 forskellige spillere. Andetholdene 

fra Viborg og Herning brugte 16 og 14. Lemvig og Ringkøbing var på 14 og 12, hvilket i begge 

tilfælde vil sige at alle klubbens medlemmer, med et par få undtagelser, blev benyttet. Kun Thy 

havde en nogenlunde fast startopstilling og brugte kun 11 spillere, selvom to af deres faste spillere 

slet ikke spillede nogen kampe. 

I de øvrige rækker blev reserverne ikke så flittigt benyttet. Bl.a. spillede både Skive 5 og Vorgod 2 i 

B-rækken alle kampe i standardopstillingen og de to Kjelleruphold i C-rækken måtte hver kun en 

enkelt gang bruge en spiller fra reservebænken. 

Turneringen er i øvrigt forløbet problemfrit. Jeg kan dog nævne følgende hændelser. 

1) Som nævnt måtte Thy 2 opgive at stille hold til sidste runde af A-rækken.  

2) Yderligere fem partier er ikke blevet spillet. Fire spillere - alle i A-rækken - er af den ene eller 

anden grund ikke mødt frem og en enkelt gang måtte et hold i C-rækken stille op med kun 3 

spillere. 

3) I Mesterrækken fik Ringkøbing to af sine søndagskampe ændret til aftenkampe i den følgende 

uge, hvilket reglementet giver klubberne lov til indbyrdes at aftale. 

4) Turneringen blev afsluttet før Regeringen lukkede landet ned. Sidste runde blev dog spillet i 

starten af pandemien og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger og uden brug af håndtryk før eller 

efter partierne. 

Præmierne er allerede indsat på de respektive klubbers konti hos Dansk Skaksalg, der som Morten 

nævnte, er i gang igen. 

I sæsonen 2020/21 spiller Mesterrækken de samme søndage som 1. og 2. division, nemlig: 25. 

oktober, 8. november og 6, december 2020 samt 10. januar, 24. januar, 7. februar og  7. marts 2021. 

De øvrige rækker spiller de følgende hverdage. 9. HK tager forbehold for Covid-19 situationen, 

som kan nødvendiggøre ændringer. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle klubber og spillere for, at de har medvirket til at gøre hvervet som 

turneringsleder let.  

Dirigenten satte derefter de to beretninger til debat. 

Jens Grud Sørensen, THY Skakklub spurgte, hvorfor man ikke sluttede Dansk Skaksalg og Dansk 

Skoleskaks skakforretning sammen, hvilket forekom at være en oplagt mulighed.  

Morten Fabrin svarede, at dette ikke ligger lige for, idet der er modstand mod dette fra begge sider; 

de to forretninger henvender sig også til forskellige målgrupper. 

Jens Grud Sørensen opfordrede bestyrelsen til at stille forslag om at ophæve den såkaldte ”60 – 

km.- regel” i holdturneringsreglementets § 8, afsnit B, der muliggør, at en aftenkamp kan flyttes til 

den forudgående søndag, hvis afstanden mellem de to klubber er mindst 60 km. 
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Repræsentanterne for Skive og Holstebro gav udtryk for, at de gerne ville stille lokaler til rådighed 

på hverdagsaftener, hvis de lå placeret i en gunstig mellemposition mellem to hold, der lå langt fra 

hinanden. 

Aksel Hansen opfordrede til – når turneringsprogrammet forelå – at de forskellige ”yderhold” taler 

sammen mht. afvikling af deres indbyrdes kamp. 

Beretningen blev derefter godkendt enstemmigt. 

Ad. 3. Kasserer Aksel Hansen fremlagde det reviderede regnskab – se vedlagte – der viste et 

underskud på kr. 11.467,59 og en egenkapital på kr. 137.634,98. 

På forespørgsel oplyste AH, at kørselsgodtgørelsen udgjorde kr. 2,-, der lå en anelse over statens 

laveste takst. 

Regnskabet blev derefter godkendt enstemmigt. 

Ad. 4. Der var ikke indkommet forslag. 

Ad. 5. Aksel Hansen foreslog på grundlag af det forelagte budget – se vedlagte – uændret 

kontingent, hvilket blev vedtaget uden afstemning. 

Ad. 6. Morten Fabrin oplyste, at Aksel Hansen og Steen Juul Mortensen modtog genvalg, mens 

Jens Lund Jensen ikke modtog genvalg. 

a. Derefter blev Aksel Hansen genvalgt som kasserer. Steen Juul Mortensen blev også gen-

valgt, mens Claus Rossen på forslag af bestyrelsen blev nyvalgt. 

b. Lars Agger, Skive blev genvalgt som revisor. 

c. Preben Albertsen, Ringkøbing og Jesper Lund Thomsen, Vorgod blev genvalgt som besty-

relsessuppleanter, dog nu med Preben Albertsen som 1.suppleant. 

d. Søren Ejdum, Viborg blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Ad. 7. Morten Fabrin takkede Jens Lund Jensen for 21 års indsats i bestyrelsen og overrakte en 

vingave som tak. 

Steen Juul Mortensen viderebragte en hilsen fra Christian Ertbjerg, Aulum, der havde meddelt, at 

han træde tilbage som formand for Aulum Skakklub. 

Morten Fabrin takkede Sigurd Rindom for kompetent ledelse af generalforsamlingen og afsluttede 

mødet. 

 

     Steen Juul Mortensen 

              Sekretær 

 

 

 



 

  

 


