
 

Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup 

 

Mødet blev afviklet efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag (4 forslag om ændring af holdturneringsreglementet var indkommet) 

a. Morsø Skakklub foreslår, at der i § 9D efter ”En spiller kan anvendes på 2 

forskellige hold i samme runde” tilføjes: ”men dog ikke på samme spilleaften”. 

b. Vorgod Skakklub foreslår, at der i § 11 som 2. punktum indføjes: ”I grupper med 

ulige antal tildeles holdene 50 procent brætscore for hver oversidder-runde” Som 

begrundelse er anført, at placeringen efter hver spillerunde bliver helt 

sammenlignelig, og slutplaceringen forbliver uændret. 

c. Viborg Skakklub foreslår, at fra sæsonen 2007/08 spiller mesterrækken aftenkampe 

på hverdage som i hovedkredsens andre rækker, og at mesterrækkens spilletid 

ændres til 4½ time og med de samme regler for aftenkampe som nu. Udeholdet kan, 

hvis afstanden er mere end 60 km, kræve, at kampen afvikles den foregående 

søndag. Forslaget angår reglementets § 5 og § 8B. 

d. Hovedkredsens bestyrelse foreslår, at der til § 9G tilføjes: ”Har spilleren i samme 

sæson spillet mindst 1 holdkamp for en anden klub under Dansk Skak Union, kan 

han dog tidligst anvendes en måned efter, at hans tilmeldelse er modtaget af 

turneringslederen”. 

5. Orientering fra Dansk Skak Union, særligt om spilserver og medlemskampagne, ved Poul 

Søndergaard, Viborg, der er medlem af DSUs forretningsudvalg. 

6. Fremlæggelse af budget 2007 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent. 

7. Valg 

a. Af formand. Morten Fabrin er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår 

genvalg. 

b. Af et bestyrelsesmedlem. Jan Andreasen, Struer Skakklub, er på valg og ønsker ikke 

genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Madsen, Struer Skakklub, nyvalgt. 

c. Af to bestyrelsessuppleanter. Jesper Lund Thomsen (1. suppleant) og Askov Hove 

(2. suppleant), begge Vorgod Skakklub, er på valg og villige til genvalg. Bestyrelsen 

foreslår genvalg. 

d. Af en revisor. Jens Noe, Lemvig, er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår 

genvalg. 

e. Af en revisorsuppleant. Knud Erik Andersen, Aulum, er på valg og villig til genvalg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg. 

8. Eventuelt 



Formanden, Morten Fabrin, Viborg Skakklub, bød velkommen, og bad forsamlingen rejse sig for at 

mindes fire af hovedkredsens skakspillere, som siden sidste generalforsamling er afgået ved døden. 

De fire var Sam Holm, Holstebro Skakklub (79 år), Sofus Larsen, Morsø Skakklub (87 år), Per 

Christensen, Gudenådalens Skakklub (60 år) og Vilhelm Fomsgaard, Viborg Skakklub (74 år). 

Generalforsamlingen gik herefter over til dagsordenen. 

 

1.  

Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

2.  

Morten Fabrin afholdt beretningen, der er tilgængelig på hovedkredsens hjemmeside. Formanden 

erklærede sig villig til genvalg men forvarslede, at den kommende valgperiode på to år efter al 

sandsynlighed bliver hans sidste. På spørgsmål fra Aksel Hansen, Holstebro, som påpegede, at 

hovedkredsens mesterrække efter hans opfattelse bør spille på samme datoer som 

divisionsturneringen, sagde formanden, at det også er det altovervejende princip, men at særlige 

grunde (datosammenfald med skoleskakkens DM-stævner) i den forgangne sæson talte for at flytte 

to runder. Morten Fabrin udtrykte håb om, at man fremover kan undgå lignende datosammenfald. 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget. 

 

3. 

Freddy Nikkelborg fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 13.330,42 kroner. Regnskabet 

kan ses på hovedkredsens hjemmeside. Efter få opklarende spørgsmål fra salen, blev regnskabet 

enstemmigt vedtaget. 

 

4.  

Indkomne forslag 

a) Da der ikke var repræsentanter for Morsø Skakklub til stede, orienterede Morten Fabrin om 

baggrunden for forslaget. Han konstaterede herefter, at bestyrelsen var imod forslaget, da man 

overordnet set var af den opfattelse, at det er bedre, at et parti bliver spillet, end at det bliver vundet 

uden kamp. Sigurd Rindom, Holstebro Skakklub rejste spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at 

spille to partier på én gang. Morten Fabrin replicerede, at det for bestyrelsen er helt oplagt, at det 

må man ikke, og at det næppe er nødvendigt med regler for det. Under afstemningen stemte 

Kjellerup Skakklub for forslaget, mens alle øvrige tilstedeværende klubber stemte imod. Forslaget 

blev dermed forkastet. 

 

b) Peder Brøgger, Vorgod Skakklub, motiverede forslaget. Efter nogen debat dikterede dirigenten 

skriftlig afstemning. Den viste 68 stemmer for forslaget, 142 stemmer imod og 173 stemmer, der 

hverken var for eller imod. Forslaget blev dermed forkastet. 

 

c) Poul Søndergaard, Viborg Skakklub, motiverede forslaget, der blandt andet har baggrund i, at 

Viborg Skakklub i den forgangne sæson havde store problemer med at stille et slagkraftigt 

andethold, blandt andet fordi en række af klubbens spillere ikke ønsker at spille om søndagen.. 

Forslaget gav anledning til livlig debat, ikke alene om selve forslaget, men også om, hvorvidt det 

allerede efter de gældende regler var muligt for to klubber, der kunne blive enige om det, at spille 

en hverdagsaften og samtidig spille med en samlet betænkningstid på 4½ time. Jørn Sloth, 

Ringkøbing Skakklub, gjorde sig til talsmand for skeptikerne for forslaget, idet han fandt, at en 

flytning til hverdagsaftener ville give dårligere skak, og at ingen ville vide, hvornår de skulle spille, 



da en stor del af kampene kunne blive flyttet med henvisning til 60-kilometer-reglen. Igen måtte der 

en skriftilig afstemning til. Forslaget faldt med 100 stemmer for, 223 stemmer imod, 51, der 

hverken var for eller imod, og 9 ugyldige stemmer. 

 

d) Morten Fabrin motiverede forslaget, der stiler mod at forhindre klubber i at forstærke sig til 

enkelte kampe med spillere, der reelt ikke hører til i de pågældende klubber. Aksel Hansen, 

Holstebro, fandt det uhensigtsmæssigt, at hovedkredsen ikke følger divisionsturneringens regler, 

hvorefter en spiller, der har optrådt for en klub i en given sæson, ikke kan spille for andre klubber i 

samme sæson. Efter yderligere debat blev det oprindelige forslag enstemmigt vedtaget. 

 

5.  

Poul Søndergaard gav en spændende og grundig orientering og besvarede spørgsmål fra salen. 

Særligt interesserede henvises til at følge med i Skakbladet og på Dansk Skak Unions hjemmeside. 

 

6. 

Kassereren Freddy Nikkelborg, fremlagde budgettet til orientering. Der blev vedtaget uændret 

kontingent. 

 

7. 

Valgene 

a) Morten Fabrin, Viborg Skakklub, blev genvalgt. 

 

b) Niels Madsen, Struer Skakklub, blev valgt i stedet for Jan Andreasen, Struer Skakklub, som ikke 

modtog genvalg. 

 

c) Jesper Lund Thomsen, Vorgod Skakklub, blev genvalgt som 1. suppleant. Askov Hove, Vorgod 

Skakklub, blev genvalgt som 2. suppleant. 

 

d) Jens Noe, Lemvig Skakklub, blev genvalgt. 

 

e) Knud Erik Andersen, Aulum Skakklub, blev genvalgt. 

 

8. 

Eventuelt 

a) Morten Fabrin spurgte klubberne, hvad der sker af seniorskak i deres respektive områder. Chr. 

Ertbjerg, Aulum Skakklub, bemærkede, at der hver torsdag formiddag er cirka 20 deltagere til skak 

på Aktivitetscentret i Holstebro. Yderligere oplysninger bedes stilet til Morten Fabrin. 

 

b) Morten Fabrin takkede og overrakte gaver til det afgående bestyrelsesmedlem, Jan Andreasen, 

Struer Skakklub, og den afgående webmaster, Peter Graves, Viborg Skakklub. 

 

c) Morten Fabrin oplyste, at bestyrelsen har udpeget Kim Kristensen, Struer Skakklub, som ny 

webmaster i stedet for Peter Graves, Viborg Skakklub, som havde ønsket at stoppe. 

 

Generalforsamlingen havde samlet 20 deltagere. Følgende klubber var mødt op: 

Aulum (15 stemmer) 

Holstebro (28 stemmer) 

Kjellerup (57 stemmer) 



Ringkøbing (25 stemmer) 

Skive (48 stemmer) 

Herning (51 stemmer) 

Struer (30 stemmer) 

Thy (35 stemmer) 

Viborg (60 stemmer) 

Vinderup (9 stemmer) 

Vorgod (25 stemmer) 

 

Med 383 stemmer i spil var repræsentanter for 84,5 procent af de stemmeberettigede mødt frem. 

Fraværende var: 

Gudenådalen (12 stemmer) 

Ikast (17 stemmer) 

Lemvig (16 stemmer) 

Morsø (11 stemmer) 

Vestsalling (14 stemmer) 

 

(Referent: Per Nielsen, Skive Skakklub) 

 

 

 

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 28. marts 2007 
 

 

Medlems- og klubsituationen. 
Også i denne sæson mistede vi en klub. Kort før sæsonstart meddelte Åskov Skakklub, at den 

lukkede. Efter at Skjern-Tarm lukkede året før står vi med endnu et tab på samme egn og må 

konstatere, at der er et stort område, hvor der er ganske langt til en skakklub. Det er selvfølgelig 

godt, at de fleste af de tilbageværende medlemmer er fortsat som unionsmedlemmer, enten i andre 

klubber eller som enkeltmedlemmer, men ved hver lukning går der medlemmer tabt, og frem for alt 

mangler der en facilitet i området for dem, der måtte ønske at komme ind i en klub. Det er altid 

sværere at bygge noget op, når lukningen er sket.  

 

Der er nu 16 klubber i hovedkredsen (foruden Nord- og Østsalling, der stadig figurerer som klub, 

men kun med 1 medlem).  

 

Desværre er den landsdækkende medlemstilbagegang også her i vort område fortsat i det forløbne 

år. Jeg kan henvise til den oversigt, der er omdelt. Fra november 2003 til november 2004 kunne 

noteres et fald på totalt ca. 5%. Det følgende år blev faldet på yderligere 7%, og fra november 2005 

til november 2006 har faldet udgjort næsten 9%.  

 

Jeg har – desværre – på dette punkt kunnet genbruge store del af min beretning fra i fjor. Også i år 

vil jeg betegne situationen som stærkt kritisk. Kun i 1 kategori holder vi stand: 

Pensionistmedlemstallet har de sidste 4 år konstant ligget mellem 90 og 100. Men det er jo nok ikke 

herpå, vi skal bygge fremtiden. Det er meget værre, at vi næsten ikke har børn og juniorer tilbage. 

Kun 4 af hovedkredsens klubber har mere end 4 medlemmer, der er under 20 år. Og på de sidste 3½ 



år er medlemstallene for børn og juniorer i vores hovedkreds blevet halveret, så der nu kun er godt 

50 unge medlemmer.  

 

Det er en fattig trøst, at hovedkredsens situation er typisk for landet som helhed, og der har i 

unionens forretningsudvalg og hovedbestyrelse det sidste år været arbejdet intenst med at planlægge 

en medlemskampagne af hidtil uset omfang. 

 

Et af udgangspunkterne for en medlemskampagne er, at ifølge markedsundersøgelser spiller flere 

end nogensinde skak, og endda jævnligt. Det sker bare ikke i skakklubberne, men privat og – især – 

ved computerne. Der ligger altså et kæmpemæssigt potentiale af unionsmedlemmer ude omkring, 

men udviklingen gør, at der her må tænkes utraditionelt. Det foreslås nu, at der skal kunne etableres 

et særligt netmedlemsskab af Dansk Skak Union via oprettelse af en internetportal. Dette er 

hovedkernen i den medlemskampagne, der er under forberedelse. Unionen har igangsat et meget 

spændende projekt med etablering af en server. Det er IM Tomas Hutters’ firma, der er blevet 

antaget til opgaven, og det skrider fremad – ganske vist med visse forsinkelser, men fremad går det. 

 

Jeg vil ikke her gå ind på nærmere detaljer om dette projekt, men henvise til, at Poul Søndergaard, 

der er medlem af DSUs forretningsudvalg og her er involveret i arbejdet med projektet, har været så 

venlig at stille sig til vores rådighed med en orientering under dagsordenens punkt 5.  

 

Jeg vil gerne meget kraftigt opfordre klubberne til at bakke op om dette arbejde. Det er livsvigtigt 

for skakklubberne (se blot medlemsudviklingen), at der tænkes nyt. Den store overvejelse går 

naturligvis på, om internetskak kan fremme skakklublivet eller i stedet svække det. Kort sagt: Vil 

det affolke klubberne yderligere, eller vil det kunne få folk fra computerne og ud i klubberne, når de 

bliver klar over, hvilke tilbud klubberne har med hensyn til turneringer og socialt samvær. Jeg 

vælger fortsat at tro på det sidste. Gennem medlemsrekruttering via internettet får klubberne en 

enestående mulighed for at få oversigter over, hvilke skakinteresserede, der findes i netop deres 

lokalområde, og så gælder det om at tage fat i dem, få lavet åbent hus-arrangementer, studiekredse, 

undervisningsforløb, m.v. Det vil jo dreje sig om personer, som man ikke først skal lære at flytte 

brikkerne rigtigt, og hvor det først og fremmest gælder om at tage sig tid til at spille med dem, i 

første omgang i uformelle rammer, og i øvrigt at vise dem de betydelige fortrin det almindelige 

klubliv har. 

 

I tilknytning til etablering af serveren bliver der igangsat en særlig medlemskampagne. Hvis denne 

skal bære frugt, nytter det ikke noget kun at læne sig tilbage og se, hvad unionen sender ud. Det er 

klubberne og deres ledelse, der for alvor skal tage fat, hvis der skal komme noget ud af det. Og det 

vil i denne kreds sige, at det er jer som klubformænd, der lokalt skal være ankermændene.  

 

Jeg vil meget kraftigt opfordre til, at man i alle klubber i løbet af foråret afsætter en halv eller en hel 

klubaften til et medlemsmøde eller lignende med henblik på at få flest mulige medlemmer 

engageret i fra sæsonstarten august-september 2007 at få forberedt f.eks.: 

 

* annoncering i lokalblade 

 

*gågadearrangement 

 



*åbent-hus-arrangement i klubben. Alle medlemmer har mindst et familiemedlem, en nabo, en 

kollega eller en god ven, der er skakinteresseret, men som ikke er medlem af en skakklub. Indholdet 

i åbent-hus kunne f.eks. være  

- en stærkere spillers gennemgang af et parti opfulgt af simultan,  

 

-en lille hurtigskakturnering,  

 

-almindelig orientering om klubbens aktiviteter,  

 

- en fornuftig sammensætning af medlemmer og gæster til helt uformelle partier, 

 

-kaffe, småkager og hygge. 

 

Det er vigtigt at planlægge sæsonen således, at de derefter følgende klubaftener er forberedt således, 

at man særligt har noget at byde nye potentielle medlemmer. Hvis man f.eks. skal i gang med en 

koordineret turnering, bør der derudover være et eller flere medlemmer til rådighed for at følge op 

over for de nye interesserede, som endnu ikke er parate til turneringsskak. 

 

Som det nok er tilfældet de fleste steder allerede nu, er der ikke noget i vejen for, at de interesserede 

tilbydes at kunne komme et stykke tid, f.eks. 1-2 måneder i klubben uden at melde sig ind, og der er 

så en klar tilskyndelse til medlemskab i, at man for alvor går i gang i løbet af september-oktober 

med interne turneringer og med at forberede holdskakturneringen. 

 

Dette er kun nogle strøtanker til inspiration for de enkelte klubber. De tilbud, man etablerer, skal 

naturligvis være afpasset efter den enkelte klubs muligheder. Jeg kan kun love 1 ting: Hvis man kun 

gør som hidtil og stiller sig tilfreds med det hyggelige klubliv med de kendte ansigter, man har i 

forvejen, fortsætter medlemstilbagegangen i jeres klub. Hvis I derimod gør noget aktivt for at 

hverve nye interesserede, vil det berige og kunne forny og forbedre jeres klubliv, at jeres 

medlemmer får nye modstandere at dyste med og at hygge sig med. Og de nye folk har jo også en 

omgangskreds, som de kan fortælle om deres møde med skakklubben, og som herved kan blive 

interesserede.   

 

Det har igen været et travlt år for unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Der har f.eks. 

været afholdt 5, mod normalt 3, møder i hovedbestyrelsen. Samarbejdet her har været udmærket, og 

jeg kan også i år kun opfordre til, at man rundt omkring i klubberne bakker op om det store stykke 

arbejde, som især unionens 5-mands forretningsudvalg ledet af Erik Søbjerg udfører med sigte på at 

få udbredt skakinteressen i hele landet. Det forløbne år har mere end noget tidligere år været præget 

af, at det først og fremmest drejer sig om at få engageret bredden, medens vi ikke har gjort så meget 

som ellers ud af at pleje eliten. (Jeg finder det også vigtigere at fordoble unionens medlemstal end at 

fordoble antallet af danske stormestre.) Forberedelsen af skakserveren og medlemskampagnen har 

som nævnt været det helt centrale i arbejdet. 

 

  

Fuldmagter til delegeretmødet i Aalborg 
Der er også i år DM i Aalborg på Hotel Hvide Hus. Delegeretmødet afholdes som sædvanlig 

påskesøndag, dvs. om 11 dage, den 8. april. Placeringen i Aalborg ligger inden for en så rimelig 

afstand fra vor hovedkreds, at klubformændene eller deres stedfortrædere bør kunne komme til 

stede. Kan dette alligevel ikke lade sig gøre, kan man udfylde en fuldmagtsblanket (er fremlagt her 



under mødet) til en, der kan møde. Man kan dog ikke råde over mere end 2% af unionens 

medlemstal pr. fuldmagt, dvs. maksimalt ca. 125 stemmer. 

  

Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse 
har fungeret godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger for 

jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Som det fremgår af et senere punkt under mødet, 

udtræder Jan Andreasen nu af bestyrelsen. Jeg vil gerne takke Jan for et godt samarbejde og stor 

indsats, blandt andet med hensyn til holdturneringen og med at samle vort juniorhold til det årlige 

DM på Tjele Efterskole. 

 

Jeg vil også allerede nu fremhæve, at vor nye kasserer og kartoteksfører Freddy Nikkelborg udfører 

et fremragende stykke arbejde, som også roses af vore revisorer. Vi har den ordning, at Freddy ikke 

blander sig så meget i det skakmæssige i bestyrelsen, men han sørger for punktligt at orientere 

resten af bestyrelsen om hovedkredsens økonomi, og han vil lidt senere gennemgå det meget flotte 

regnskab, der er udsent til jer sammen med indkaldelsen. Til gengæld vil jeg bede klubformændene 

om at tage fat i deres kasserere og bede dem om at bakke Freddy op på blandt andet 1 punkt, nemlig 

ved alle ind- og udmeldelser samtidig udtrykkeligt at meddele, hvor mange medlemmer klubben 

herefter har af hver kategori. Der har været nogle tilfælde, hvor der efter flere måneders forløb er 

rejst tvivl om, hvorvidt og hvornår et medlem er blevet udmeldt. Oprindelig brugte man særlige 

blanketter, der skulle udfyldes med de pågældende medlemstal, men kun ganske få bruger 

blanketterne nu. Det behøver man heller ikke at gøre, hvis man bare på anden måde, typisk i en 

mail, opgør klubbens medlemstal i hver kategori. Så kan man nemlig få opfanget eventuelle 

afvigelser med det samme. Bestyrelsen har bemyndiget Freddy til, at han må afslå at registrere 

ændringer, hvis ikke de pågældende tal oplyses. 

 

Uden for bestyrelsen fratræder Peter Graves som webmaster for hovedkredsens hjemmeside; det er 

en post, han har passet i nu 6 år. Hvis nogen skulle synes, at hjemmesiden har været for kedelig, er 

det ikke Peters skyld. Som mange andre redaktører, er det kun hans job at videreformidle det, som 

han modtager, og det har han gjort, efterhånden som folk har skrevet til ham. 

     

  

Lokale aktiviteter 
Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede 

turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig 

af, at andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs 

af turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, 

så også dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig 

ofte, at når det rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette 

gælder også de hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring. 

 

Blandt turneringerne vil jeg gerne særligt fremhæve, at  Ringkjøbing Amtsmesterskab i Herning, 

Plus Office Cup, er i gang for tiden med  hele 58 deltagere. 

 

 Det kan tilføjes, at 9. hovedkreds også er pænt repræsenteret med 23 tilmeldte deltagere til årets 

påskestævne i Aalborg. 

 

 



Unionens initiativpræmie og hæderstegn.  
Her i hovedkredsen tilfaldt initiativpræmien i 2006 Vorgod Skakklub, og hæderstegnet blev tildelt 

Oluf Jessen, THY.  

 

Også her i 2007 mener vi at have fundet frem til både en klub og en person her fra hovedkredsen, 

der fuldt fortjent skal modtage disse hædersbevisninger. 

 

Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan 
Vort Pokalstævne i Herning i 2006 havde 14 deltagende hold.  Blandt de 3 hold i Eliterækken 

vandt Herning foran Holstebro. I bredderækken med 8 hold vandt Herning foran Aulum, og i 

juniorrækken med 3 hold vandt Skive foran Kjellerup. 

 

Til finalestævnet i Nyborg i pinsen holdt Herning og Holstebro sig meget beskedent tilbage i feltet i 

Eliterækken. Men i Bredderækken endte Herning på en delt 3. plads. Aulum måtte desværre opgive 

at få sit hold af sted. Vore juniorhold klarede sig endog meget fint, idet Skive blev nr. 2 og 

Kjellerup nr. 3. 

 

Husk at næste Pokalstævne finder sted søndag den 29. april 2007 i Herning. Jeg vil gerne 

opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop indrettet således, at 

stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere. Bestyrelsen har netop 

besluttet, at nr. 1 i hver af de 3 rækker hver får præmie i form af 4 spisebilletter til frokosten ved 

finalestævnet.  

 

Til hovedkredshold-DM for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober klarede hovedkredsens 

hold sig fint og blev nr. 4, fordi der primært spilledes om matchpoints. I brætpoints blev holdet nr. 3 

– meget tæt på at være nr. 2. Turneringen forventes fortsat afholdt på Tjele Efterskole hvert år i den 

første weekend i oktober, men efterskolen ønsker nu – meget forståeligt – ikke længere at give fri 

kost og logi til de mange spillere. Vi prioriterer det fortsat så højt at give vore bedste juniorer nogle 

oplevelser, at hovedkredsen fremover betaler sin del, og det forventes de øvrige hovedkredse også 

at gøre undtagen 1. hovedkreds, København, der har bebudet at stå af og hellere bruge pengene på 

anden måde til deres juniorarbejde.  

 

 

Skoleskakken. 
Organisationen Dansk Skole Skak er i årets løb trådt ud af det samarbejde med unionen, man har 

deltaget i gennem Dansk Tankesports Forbund, og det er i stedet lykkedes skoleskakken at blive 

optaget i DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd.  Det medfører blandt andet, at skoleskakken får langt 

flere penge til rådighed. 

 

Fra unionens side gratulerer vi skoleskakken med, at den nu får langt bedre muligheder for at 

afholde aktiviteter, og vi håber, at det udmønter sig i, at langt flere børn får lyst til at spille skak. 

Det er jo skoleskakken, der bør være den naturlige fødekæde til skakklubberne, og ude omkring 

lokalt er det i vidt omfang unionsmedlemmer, der virker som instruktører, og en stor del af af 

skoleskakspillerne er samtidig medlemmer af en af unionens klubber. Det er for tiden et 

kæmpemæssigt problem – også for os -  at der ikke er mere skoleskak rundt omkring end tilfældet 

er. Også her kan jeg jo henvise til de deprimerende tal og udviklingen på børne- og juniorområdet, 

som jeg nævnte tidligere i forbindelse med skakklubbernes medlemstal. I den forbindelse kan jeg 



kun opfordre til, at man får etableret et samarbejde med den stedlige skoleskak og endnu bedre, at 

man finder nogen til at igangsætte skoleskak eller juniorskak ude omkring.  

 

Fra det individuelle DM for skoleskakspillere 2006 vil jeg nævne de spillere, der i deres 

aldersgrupper placerede sig blandt de 10 bedste. I den ældste gruppe, A-gruppen, blev Kristoffer 

Søholm, Morsø, nr. 8. I B-gruppen fik sidste års danmarksmester i C-gruppen, Morten Swayne 

Storgaard, Herning, en plads som nr. 4. I C-gruppen blev Jakob Glibstrup, Skive, nr. 6.  

 

Sidste års danmarksmester i yngste gruppe, F-gruppen, Tobias Juul Madsen, Struer, rykkede en 

aldersgruppe op til E-gruppen, og den vandt han. Her blev Simon Kirk Grundmann, Viborg, nr. 9. 

Tobias deltog derefter i de nordiske mesterskaber på Island og blev her nr.  3 blandt de 12 deltagere 

i sin aldersgruppe, årgangene 1996-97. Tobias er født i 1997, så han kan være med i samme klasse 

næste år. Endelig blev Tor Joensen, Struer, nr. 7 i F-gruppen ved DM.   

 

Ved DM for hold 2007, der netop er spillet i den forløbne weekend, blev i A-gruppen Vestre Skole, 

Viborg, nr. 7 blandt de 10 hold i A-gruppen. I B-gruppen blev Thorning Skole nr. 5 af de 8 hold, og 

i C-gruppen blev M.C. Holms Skole i Nykøbing M. nr. 3 af de 10 hold. 

  

 

 

 

  

Holdturneringen 

 
Divisionerne 

Vi havde i år ingen hold med i hverken Skakligaen eller i 1. division. Jeg beklagede sidste år, at 

vore 2 højst placerede hold, Viborg og Kjellerup, begge rykkede ud af 1. division. 

 

Men i år tog hovedkredsen revanche. Kjellerup førte gruppe 4 hele vejen igennem og vandt gruppen 

meget sikkert. Og efter en meget spændende afslutning i gruppe 3, hvor Herning 1 var hårdt presset, 

både af sin direkte modstander i sidste runde, Haderslev, og af Esbjerg, der vel nærmest stod som 

favorit til oprykningen før sidste runde på grund af en lettere modstander til sidst, satte Herning 1 

sig på førstepladsen. Vi håber det bedste for både Herning  og Kjellerup i 1. divisions vestkreds, der 

desuden kommer til at bestå af 4 Århus-hold samt Silkeborg og Nørresundby .   

 

Viborg blev nr. 4 i gruppe 4. og for Herning 2 var modstanden i gruppe 3 for stærk, så de må ned i 

Mesterrækken igen. 

 

Hovedkredsen 

På generalforsamlingen sidste år blev det under Eventuelt drøftet, om vi burde rate partierne i vor 

egen holdturnering. Der konstateredes en vis stemning herfor, og en påfølgende rundspørge til 

klubberne viste en så klar opbakning hertil, at vi besluttede at rate turneringen, da vi i sidste øjeblik 

også fandt en mand til at bistå os i den forbindelse, nemlig Niels Madsen fra Struer. Vi fik et godt 

og næsten gratis tilbud fra webmasteren for 8. hovedkreds og divisionsturneringsleder Per 

Rasmussen, Bornholm, der har udviklet hjemmesider for både 8. og 7. hovedkreds og 

divisionsturneringen, hvorpå man kan følge ratingudviklingen for de enkelte spillere og i de enkelte 

kampe. Desværre har det voldt nogle tekniske problemer at få de særlige hjemmesidefaciliteter op 

at stå, men ratingen bliver naturligvis under alle omstændigheder foretaget, og vi har nu netop fået 



at vide, at den pågældende hjemmeside skulle være klar i løbet af ganske kort tid, samt at Per 

Rasmussen er i færd med at ratingberegne for de mange partier, der er spillet i den nyligt afsluttede 

holdturnering. 

 

Det er bestyrelsens indtryk, at man rundt omkring naturligvis har savnet den løbende orientering på 

hjemmesiden om enkeltresultaterne, men at man gennemgående er tilfreds med, at ratingen bliver 

foretaget. Vi får et mere pålideligt ratingtal for de enkelte spillere, når holdkampene tæller med. 

 

Jeg må desværre også i år komme med det hjertesuk, at nogle klubber er meget sendrægtige med at 

få indberettet holdkampresultaterne, så de i nogle tilfælde er kommet meget sent ind på vores 

hjemmeside. Det er ærgerligt for alle dem, der gerne vil følge med i, hvordan det går. Det øger klart 

interessen for holdturneringen, når man rundt omkring kan følge udviklingen kort efter kampenes 

afvikling og ikke først kan se resultatet 1-2 uger senere. 

 

I forbindelse med den kommende hjemmeside med orientering om også de individuelle resultater i 

holdkampene vil det formentlig blive sådan, at hjemmeholdet selv skal opdatere resultaterne på 

nettet. På hvert eneste deltagende hold er der en eller flere spillere, der har internetadgang og som er 

i stand til at gøre det. Ellers vil der altid være et bestyrelsesmedlem, der kan gøre det. Meningen er, 

at Mesterrækkeresultaterne skal indberettes samme aften inden et bestemt tidspunkt, og at øvrige 

resultater skal indberettes inden for et døgn efter kampens afvikling.     

 

En følge af ratingen er, at der skal betales den ratingafgift, som også skal betales i koordinerede 

turneringer. I disse turneringer udgør den 20 kr. pr. spiller, og det betyder, at vi fra næste sæson af 

klubberne vil opkræve 200 kr. pr. tilmeldt 8-mandshold og 100 kr. pr. tilmeldt 4-mandshold. Det 

svarer til, at hvert 8-mandshold i gennemsnit bruger 10 spillere og hvert 4-mandshold bruger 

gennemsnitligt 5 spillere på en sæson, vel at mærke spillere, der ikke anvendes på et andet af 

klubbens hold. På den måde kommer ordningen til at hvile omtrent i sig selv for hovedkredsen. 

Selve driften af hjemmesiden er meget billig. Vi har sat os på et par domænenavne, bl.a 

www.midtjyskskak.og www.vestjyskskak.dk foruden www.9hkskak.dk, og det koster lidt, men 

samlet er omkostningen på under 1.000 kr. årligt.  

 

Vi havde igen i år 37 tilmeldte hold i turneringen inkl. de 4 divisionshold. Det dækker desværre 

over en vis tilbagegang, fordi C-rækken i år gik ned til 4-mands i stedet for 5-mandshold, og fordi 

der var 7 hold i C-rækken mod 4 i fjor. Samlet betød det en nedgang fra 284 til 268 faste 

holdspillere, men i forhold til vores medlemstal er der i hovedkredsen heldigvis relativt mange 

medlemmer, der gerne fast vil spille holdskak. I et par andre jyske hovedkredse er man således nødt 

til at spille med 6-mandshold helt oppe i Mesterrækken. 

 

Vi blev desværre også ramt af, at Skive 3 måtte trække sig ud af B-rækken, idet man trods ihærdige 

bestræbelser ikke kunne stille hold alligevel. 

 

Men i øvrigt har holdturneringen kørt meget tilfredsstillende, dygtigt ledet af Jan Andreasen med 

omfattende bistand fra Peter Graves, der som sædvanlig især har hjulpet med forberedelse, 

programudarbejdelse og resultatformidling. De har begge udført et meget stort stykke arbejde, også 

i denne forbindelse, men har som tidligere nævnt været hæmmet af, at nogle klubber ikke har været 

flinke til at indberette resultater ret hurtigt.. 

 

http://www.midtjyskskak.og/
http://www.vestjyskskak.dk/
http://www.9hkskak.dk/


Vi er glade for, at der fortsat er klubber, som er parate til at stå som arrangører af sidste runde i de 

forskellige rækker. Det er jo som regel hyggeligt at gense de modstandere, man har været oppe mod 

i vinterens løb, og det giver den sportsligt rigtigste afslutning, at alle kampe i sidste runde spilles 

samtidig og samme sted. Det giver også en særlig spænding, når man kan følge udviklingen i de 

forskellige kampe. Dette er imidlertid meget svært, hvis der ikke er sørget for overskuelige tavler 

med den aktuelle pointstilling – vel at mærke den rigtige - suppleret med de resultater, der indløber 

undervejs. Det har man i år desværre ikke haft sans for hos alle arrangører. Jeg håber, at det bliver 

bedre fra næste sæson. 

 

Jeg går nu over til resultater og præmieuddeling.  

 

Mesterklassen var præget af stor spredning i spillestyrken, og den knækkede, som det kunne 

forudses, ret hurtigt midt over. På forhånd kunne man som favoritter pege på førsteholdene fra 

THY, Skive, Ringkøbing og Holstebro, og blandt andet i kraft af et par 8-0-sejre blev det THY, der 

vandt rækken og genoprykker til 2. division. Hvis holdet ellers kan undgå afbud, vil de efter min 

vurdering også kunne sætte et kraftigt præg på den række, de rykker op i.  Skive blev nr. 2. 

Nedrykker bliver efter megen spænding Kjellerup 2, som i løbet af året var svækket af mange 

afbud. 

 

1)THY 1  40½ oprykning til 2. division 

2)Skive 1  38 

3)Ringkøbing 1 35 10 mp 

4)Holstebro 1 35   9 

5)Struer 1  21  

6)Skive 2  21  

7)Viborg 2  17 

8)Kjellerup 2  16½ nedrykning til A-rækken 

 

 

I A-klassen var Lemvig 1 en meget suveræn vinder med 41½ points efter 6 sikre sejre samt et 

knebent nederlag i sidste runde. Der var tæt kamp om 2. pladsen, som tilfaldt Aulum 1. Nedrykker 

til B-rækken blev her Holstebro 2. 

 

1)Lemvig 1    41½     oprykning til mesterklassen 

2)Aulum 1   32½   

3)Viborg 3   31   

4)Vorgod   30½ 

5)Herning 3   28½  

6)Morsø   24½ 

7)Ikast   18 

8)Holstebro 2                       17½      nedrykning til B-rækken     

 

Der var 2 B-klasser med henholdsvis 4 hold, der spillede dobbeltrundigt i gruppe 1 og 6 tilmeldte 

hold, hvoraf Skive 3 som nævnt måtte trække sig, i gruppe 2. Vinderup vandt som sidste år den ene 

gruppe, der var meget jævnbyrdig, medens THY 2 sikkert tog sig af den anden gruppe. 

Oprykningskampen mellem de 2 vindere gav sejr til THY 2 med 6-2 over et svækket Vinderup-

hold.   

 



B-klasse 1 

1)Vinderup  27   

----------------------------------------- 

2)Ringkøbing 2 25 

3)Vorgod 2  24 

4)Herning 4  20 

 

B-klasse 2 

1)THY 2  23½ 

----------------------------------------- 

2)Kjellerup 3  17½ 

3)Viborg 4  13* 

4)Vestsalling  15 

5)Gudenådalen 11 

Skive 3 udgået 

*Placering i henhold til reglementets § 11, stk. 4, idet Vestsalling vandt over Gudenådalen  8-0 uden kamp. 

 

C-rækken med 7 4-mands hold, vandtes af THY 3 foran Struer 2, så det har i det hele taget været 

en flot sæson for THY Skakklub med gruppesejre til alle klubbens 3 hold. 

 

1)THY 3  16 

2)Struer 2  15½   

3)Aulum 2  14½ 

4) Lemvig 2  11½ 

5)Viborg 5  10 

6)Kjellerup 4    8½ 

7)Kjellerup 5    8 

 

Jeg vil gerne takke alle klubber for en spændende turnering. Trods tilbagegangen i deltagertal synes 

jeg, det er flot, at så mange skakspillere er parat til ofte at køre lange ture her på vor lidt 

tyndtbefolkede egn for at komme ud med klubkammeraterne og besøge skakvenner i andre klubber. 

Dette er for mig at se et af kerneområderne i vores klubvirksomhed, og jeg kan også i denne 

forbindelse kun opfordre til, at I får så mange af jeres medlemmer til at deltage i holdskakken som 

overhovedet muligt. Jo flere hold, der deltager, jo kortere vil rejserne typisk blive. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for samarbejdet i det forløbne år. Jeg modtager fra flere af 

klubberne deres klubblade, og det sætter jeg meget pris på. Desuden er jeg hver uge en eller flere 

gange inde på hjemmesiderne hos alle de klubber, der har en sådan for at orientere mig om, hvad 

der sker.   

 

Som man kan se under et senere punkt på dagsordenen er jeg villig til at tage 2 år mere som 

hovedkredsformand, hvis man vil vælge mig til posten. Til gengæld vil jeg allerede nu love, at jeg 

så også derefter stopper. I 2009 vil jeg have været formand i 5 år, og da vil det være et passende 

tidspunkt for yngre kræfter at træde til. 

 

Jeg har hermed afsluttet min beretning samt præmieoverrækkelsen og overlader beretningen til 

forsamlingens drøftelse. 

 



                                                                            Morten Fabrin    

 


