
Referat 
Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup 

 
Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af budget og 

kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg 

6. Eventuelt 

 

1. Erling Høiberg, Holstebro Skakklub, blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 

2. Formanden, Morten Fabrin, Viborg Skakklub, indledte sin beretning med at bede om et 

øjebliks stilhed til minde om Peder Villadsen, Skive Skakklub, Villy Anly Madsen, Viborg 

Skakklub, og Børge Vistisen, Viborg Skakklub, som var afgået ved døden siden 

generalforsamlingen i 2009. Herefter holdt Morten Fabrin sin beretning. Den er tilgængelig i 

sin helhed på 9. hovedkreds’ hjemmeside på www.9hk.dk. Under formandsberetningen 

gjorde juniorleder Niels Madsen rede for hovedkredsens nyindstiftede ungdomspris, der i 

2010 gik til Jesper Thybo, Morsø Skakklub. Under debatten bemærkede Aksel Hansen, 

Holstebro Skakklub, at det var ærgerligt, at 9. hovedkreds ikke var repræsenteret ved HB-

mødet i februar 2010. Hertil bemærkede Morten Fabrin, at han for første gang i sin tid som 

formand for hovedkredsen havde måttet melde forfald, og at alle øvrige 

bestyrelsesmedlemmer ligeledes havde været forhindret. 

3. I fraværet af kassereren, Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev regnskab og 

budget fremlagt af Morten Fabrin. Regnskabet viste et overskud for 2009 på 10.629 kroner, 

således at hovedkredsens egenkapital ved udgangen af 2009 var på 98.932 kroner. 

Forsamlingen havde hverken bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet eller budgettet, 

der begge blev enstemmigt vedtaget, ligesom det blev besluttet at lade kontingentet være 

uændret. 

4. Bestyrelsen foreslog, at hovedkredsen sammenlægges med 6. hovedkreds pr. 1. juli 2010, og 

at 7. hovedkreds kan deltage i den sammenlagte hovedkreds’ Mesterklasse (men indtil 

videre kun i denne) i holdturneringen. Der henvistes til tidligere orienteringer og drøftelser 

herom, herunder på generalforsamlingen den 1. april 2009. Det fremgik af forslaget, at en 

eventuel vedtagelse ville være betinget af, at der også skete vedtagelse på 6. hovedkreds’ 

generalforsamling den 28. marts 2010 og på Dansk Skak Unions delegeretmøde den 4. april 

2010. Desuden fremgik det, at såfremt sammenlægning ikke blev vedtaget i et af de nævnte 

organer, må der påregnes en ekstraordinær generalforsamling i 9. hovedkreds i maj 2010.  

Under debatten gjorde Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, Erik Ruskjær, Kjellerup 

Skakklub, og Christian Ertbjerg, Aulum Skakklub, sig til talsmænd for, at der fortsat burde 

spilles med 8-mands hold i holdturneringens B-række. Morten Fabrin fastholdt et tidligere 

udsendt forslag, hvori B-klassen efter en eventuel fusion skulle være for 4-mands hold og 

omdelte taleksempler, der efter hans opfattelse bekræftede dette. Diskussionen mundede ud i 

en vejledende afstemning om, hvorvidt klubberne foretrækker 4-mands eller 8-mands hold i 

B-rækken. Aulum, Holstebro og Kjellerup skakklubber (81 stemmer) stemte for, at der 

fortrinsvis skal være 8-mands hold i B-rækken, mens Viborg og Vorgod skakklubber (80 

http://www.9hk.dk/


stemmer) foretrak 4-mands hold. Struer, Ringkøbing, Skive og Herning skakklubber (123 

stemmer) undlod at stemme. 

Herefter blev der stemt om bestyrelsens forslag, der fik tilslutning fra samtlige fremmødte 

klubber. 

5. Valgene. 

a) Kasserer Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev genvalgt indtil 30. juni 

2010.  

b) Næstformand Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, blev genvalgt indtil 30.juni 

2010.  

c) Sekretær Per Nielsen, Skive Skakklub, blev genvalgt indtil 30. juni 2010.  

d) Jesper Lund Thomsen, Vorgod Skakklub og Askov Hove, Vorgod Skakklub, blev 

genvalgt som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant indtil 30. juni 2010.  

e) Lars Agger, Skive Skakklub, blev genvalgt som revisor indtil 30. juni 2010.  

f) Søren Ejdum, Viborg Skakklub, blev genvalgt som revisorsuppleant indtil 30. juni 

2010.  

6. Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, spurgte, hvem der har deltaget i 

sammenlægningsmøderne med 6. og til dels 7. hovedkreds, samt om, hvem fra 9. 

hovedkreds’ bestyrelse, der i givet fald vil modtage valg til bestyrelsen for den nye 

sammenlagte hovedkreds i tilfælde af, at fusionen blev vedtaget. 

Med hensyn til sammenlægningsmøderne oplyste Morten Fabrin, at han og Jens Lund 

Jensen har deltaget i alle møderne, mens Niels Madsen og Per Nielsen hver har deltaget i to 

møder. Fra 6. hovedkreds har Aage Olsen, Randers, Tom Petersen, Silkeborg, og i de første 

møder Finn Larsen, Randers, deltaget, mens 7. hovedkreds i de to første møder var 

repræsenteret af Jens Riis, Sæby, og Arne Hove, Nørresundby. 

Med hensyn til, hvem der ville modtage valg, blev det oplyst, at Jesper Dürr Christiansen og 

Jens Lund Jensen havde erklæret sig villige. Niels Madsen havde tilkendegivet, at han helst 

ikke ville i bestyrelsen, men eventuelt gerne ville fortsætte i en juniorleder-funktion. Morten 

Fabrin ville ikke i bestyrelsen, men ville muligvis gerne fortsætte som holdturneringsleder. 

Per Nielsen ville ikke modtage valg. 

 

Morten Fabrin sluttede herefter generalforsamlingen. Takkede dirigenten og takkede for 

indlæggene. 

 

Generalforsamlingen samlede 16 deltagere, og de fremmødte klubformænd eller 

stedfortrædere repræsenterede i alt 284 af 377 mulige stemmer. 

 

De deltagende klubber var Kjellerup, Ringkøbing, Viborg, Vorgod, Struer, Skive, Aulum, 

Herning og Holstebro. 

 

(Referent: Per Nielsen, sekretær, 9. hovedkreds) 

 

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 

 

Medlems- og klubsituation. 

I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Struer er nede på 2 medlemmer og har 

opgivet at stille op i holdturneringen. Klubben har et vist samarbejde med Holstebro, og et 

par af de dygtige yngre medlemmer spiller nu for Skive. Det er mit håb, at der fortsat vil 



være et skakklubtilbud i Struer, ikke mindst for de dygtige skoleskakspillere, der gerne vil 

udvikle sig yderligere. 

 

Vi har herefter 15 klubber i hovedkredsen (men det er inkl. Nord- og Østsalling med 1 

medlem og Struer med 2 medlemmer). Der kan spores tegn på, at den landsdækkende 

tilbagegang, der også har været gældende for vort område i mange år, måske er hørt op nu. 

Vi har fra 1. juli 2009 til 1. marts 2010 haft en fremgang på 5 medlemmer fra 382 til 387. 

Ændringerne er således for små til, at vi for alvor tør tro på en tendens. Men visse 

forhåbninger kan det give. Der er fortsat tilbagegang i alle medlemskategorier, bortset fra 

pensionisterne, som der hvert år bliver flere og flere af. Jeg kan henvise til den oversigt, der 

er omdelt.  

 

Det er fra de unge, en fremgang skal hentes. Det kan derfor kun hilses velkomment, at 

skoleskakken har fået langt bedre vilkår med hensyn til støtte. Dansk Skole Skak er en 

selvstændig organisation, der netop er fyldt 50 år. Den har fået særlige midler til at forsøge 

at anvende skak som integrationsredskab, hvilket kun kan hilses meget velkomment. Selv 

om Dansk Skole Skak i det daglige virker løsrevet fra det øvrige danske skakliv, er det i vidt 

omfang unionsmedlemmer, der driver skoleskakken, og som formentlig også har for øje, at 

der er skakklubber, som har noget at byde på for de unge, der gerne vil lære endnu mere. Så 

er det vore klubbers opgave at tage over og være parat til at tilbyde noget til de unge, der 

kigger ind.  

 

Dansk Skak Union har i det forløbne år skiftet formand, idet Lars Bech Hansen i påsken 

2009 afløste Erik Søbjerg. Det er mit indtryk, at den nye formand er kommet godt i gang, og 

samarbejdet i unionens hovedbestyrelse forløber godt. Et centralt led i unionens arbejde har 

det været, at man nu har etableret godt en halv snes udvalg til at tage sig af særlige områder 

for at aflaste formand og forretningsudvalg. Jeg har stor tiltro til, at det vil være en gevinst 

for dansk skak at få det organisatoriske arbejde delt ud på flere hænder på et grundlag, hvor 

de enkelte udvalg refererer til et bestemt medlem i Forretningsudvalget. Jeg anser det 

herunder også for en gevinst, at GM Lars Bo Hansen er blevet ansat som landstræner, 

herunder også med ansvar for udvikling af de dygtigste yngre spillere. Lars Bo er en 

kapacitet både skakmæssigt og pædagogisk. Desværre har vor dygtigste spiller, GM Peter 

Heine Nielsen, følt, at han i den forbindelse burde have været taget mere med på råd, og det 

har foreløbig ført til, at Peter Heine ikke ønsker at spille på det danske landshold. Det er 

heldigvis mit klare indtryk, at de involverede stormestre og unionens ledelse fortsat er på 

talefod, og det er i øvrigt mit personlige indtryk, at substansen i konflikten er meget grumset 

og vanskelig at forstå. Forhåbentlig vender Peter Heine, som i øvrigt også i det forløbne år 

har spillet fremragende skak, og nu er meget tæt på at runde 2700 i rating, tilbage til 

landsholdet inden alt for længe.    

 

Skakserveren på www.skak.dk er heldigvis blevet forbedret og har også opnået en noget 

større interesse. Her i den kommende påske vil bl. a. GM Lars Bo Hansen f.eks. 

kommentere nogle af partierne via den nævnte hjemmeside. 

 

Den seneste tid har også været præget af fejringen af GM Bent Larsens 75-års fødselsdag. 

Der har været og vil komme forskellige arrangementer i den anledning. Ikke mindst er der 

udkommet et meget flot særnummer af Skakbladet, et slags festskrift til Bent Larsen., som 

er udsendt til alle unionens medlemmer. Hovedkredsene fik tilbud om at erhverve yderligere 

http://www.skak.dk/


eksemplarer af bladet til en meget favorabel pris, godt 2 kr. pr. eksemplar, og det tog vi 

imod med kyshånd, idet vi bestilte 500. Dem giver vi videre til klubberne, således at de får 1 

stk. pr. medlem. Ikke for at dele dem videre ud til medlemmerne. De har jo fået. Men for at 

klubberne kan bruge dem i hvervningsøjemed. Bent Larsen, der er både født og opvokset i 

denne hovedkreds’ område, er jo fortsat dansk skaks kendteste navn nogensinde, og hvis 

ikke sådan et blad kan give folk mere smag for skakspillet og lyst til at komme ind i en 

skakklub, ved jeg ikke, hvad der kan.   

 

 

Fuldmagter til delegeretmødet i Hillerød 

De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet søndag den 4. april i 

Hillerød, har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden, der kan møde, på blanketter, der 

ligger her under mødet. 

 

  

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 vil fremgå 

af et senere punkt under mødet, er alle, der er på valg, villige til genvalg, men kun for en 

kort periode indtil udgangen af juni 2010. 

 

Som det vil fremgå af dagsordenens punkt 4, står hovedkredsen lige nu i en meget betydelig 

brydningstid. Det er bestyrelsens håb, at det lykkes pr. 1/7 2010 at få gennemført en 

nødvendig fusion med 6. hovedkreds, men dette vil jeg vende tilbage til lidt senere under 

mødet. 

 

 

 

 

 

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 i Herning holder man fast 2 store 

årlige koordinerede turneringer, nemlig Herning Byturnering og Ringkjøbing 

Amtsmesterskab med meget betydelige deltagertal. Det er meget glædeligt at se.  

 

Også fra vores hovedkreds er der tilmeldt en del spillere til DM i Hillerød (pt. 17, heraf 3 

kvinder), selv om det altså i år foregår på Sjælland. Jeg kan nævne, at hovedkredsen er 

repræsenteret i 10-mands landsholdsklassen af IM Jens Ove Fries Nielsen fra Viborg.   

 



 

Unionens initiativpræmie og hæderstegn.  

Her i hovedkredsen tilfaldt hæderstegnet i 2009 Jan Andreasen Ringkøbing, tidligere Struer. 

Vi indstillede ingen klub til initiativpræmie. Det kan tilføjes, at Jes Harholm, Viborg fik det 

ene af de 2 hæderstegn, som Forretningsudvalget står for. 

 

Også her i 2010 mener vi at have fundet frem til en person her fra hovedkredsen, der fuldt 

fortjent skal modtage hæderstegnet. Vi har i år også fundet frem til en klub, som bør have 

initiativpræmien.  

 

 

Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan. 

Ved vort Pokalstævne i Herning i 2009 vandt Viborg  Eliterækken, og Struer vandt 

Juniorrækken, begge uden kamp. Der deltog i Bredderækken 5 hold, hvoraf Herning 1 vandt 

foran Holstebro. 

 

Ved pokalfinalen i Nyborg blev Viborg i Eliterækken en skuffende nr. 15 af de 18 hold. I 

Bredderækken blev Holstebro nr. 6 og Herning nr. 11/12 af de 16 hold. Struer stillede ikke 

op i Juniorrækken. I den nyoprettede seniorrække for spillere over 60 år havde vi Holstebro 

med som en fin nr. 2 af de 6 hold. 

 

Husk at næste Pokalstævne finder sted søndag den 25. april 2010 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. Og i år 

oprettes efter sidste års opfordring en særlig række for hold med ratingsnit under 1300, dog 

uden kvalifikation til finalestævnet i Nyborg. 

 

Til hovedkredshold-DM for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober lykkedes det vor 

juniorleder Niels Madsen at samle et hold, der blev nr. 6 blandt de 9 hovedkredse. Selv om 

vi desværre ikke har mange børn og juniorer i hovedkredsen, er der blandt dem vi har, 

mange gode spillere.  

 

Også i denne sæson har der været afholdt et par særlige junior- og skoleskaktræf for unge 

spillere. Det er glædeligt, at der gøres noget for at fastholde de desværre ret få unge og at 

have et tilbud, der også kan få nye til. 

 

Skoleskakken 

Dansk Skole Skak er jo for et par år siden kommet ind under Dansk Ungdoms Fællesråd, 

hvilket har medført en meget styrket økonomi og måske en vis distancering organisatorisk 

på centralt plan fra Dansk Skak Union. Der er som tidligere nævnt også  tilgået særlige 

midler til skoleskakken som middel til integration, i første omgang i visse dele af 

København og Århus. Hvis dette viser sig som en succes, er det min vurdering, at der vil 

være gode udsigter til, at også andre dele af landet kan komme ind i billedet 

 

Lokalt er det i vidt omfang folk fra skakklubberne, der står for ledelsesarbejdet. 

Skoleskakken er fortsat den mest nærliggende fødekæde for vore klubber, og jeg finder det 

nærliggende også i år at nævne de resultater fra skoleskakken, som har særlig interesse for 

vort område. 



 

Undtagelsesvis fik vi ingen danmarksmestre til området ved dette års DM i skoleskak 

individuelt i Odense i november, men en række andre gode præstationer: 

 

I ældste gruppe (A) blev Morten Storgaard, Herning nr. 6 og Flemming Kamstrup 

Skive/Struer nr. 7. 

I gruppe C blev Alexander Jessen, Herning nr. 9. 

I gruppe D blev Tobias Juul Madsen Skive/Struer nr. 4 og Rasmus Thøgersen, Skive nr. 7. 

I gruppe E blev Chr. Sejersen, Struer nr. 3 og Jesper Thybo, Morsø nr. 8. 

I gruppe F blev Erik Joensen, Struer nr. 7. 

 

De resultater, jeg her har nævnt, viser, at vi her i området har et stærkt potentiale at bygge på 

for fremtiden. Jeg vil bede klubberne være meget opmærksomme på at få udbygget jeres 

samarbejde med de lokale skoler og sørge for, at også klubberne har noget godt at tilbyde de 

yngste. Mange af dem er ivrige for at lære mere!   

 

Og jeg skal lige tilføje, at ved pige-DM i Jetsmark i denne måned blev Signe Sørensen, 

Vestfjends (Vridsted) danmarksmester i yngste gruppe. Jeg går ud fra, at man i Skive 

Skakklub følger nøje med i, hvordan det går hende. 

 

Ved det netop afholdte skoleskak-DM for hold på Sjælland deltog her fra området i B-

gruppen Viborg Vestre Skole og Parkskolen, Struer samt i C-gruppen Viborg Vestre Skole. 

Parkskolen hentede sig en tredjeplads, medens Viborg-holdene nøjedes med mere beskedne 

placeringer. 

 

Som tidligere nævnt gør vi os pænt gældende med hensyn til kvaliteten – men desværre ikke 

så stærkt med kvantiteten – inden for ungdomsskakken. Ved det 2. ungdoms-DM under 

Dansk Skak Union, der blev holdt i Skanderborg, stillede 9. hovedkreds med 9 af de 64 

deltagere, og det gav fine placeringer, dog desværre ingen danmarksmesterskaber: 

 

I U8 blev Erik Joensen, Struer nr. 2. 

I U10 blev Chr. Sejersen, Struer nr. 2. 

I U12 blev Tobias Juul Madsen, Struer nr. 2 og Rasmus Thøgersen, Skive nr. 3. 

I U 14 blev Alexander Jessen, Herning nr. 3. 

I U 16 havde vi ingen med. 

I U18 blev Jakob Glibstrup, Skive nr. 2. 

     

 

Holdturneringen 

Vi har haft 34 hold med i vores egen holdturnering og 4 hold i divisionerne. Det svarer til 

232 faste holdspillere som året før. Desværre har især vores Mesterklasse været præget af 

meget store styrkeforskelle fra top til bund. F. eks. bestod sidste runde i 2 stk. 6-2, 1 stk. 6½-

1½ og 1 stk. 7-1. 15 af de 28 kampe, altså over halvdelen, endte med et resultat på 6-2 eller 

større. Det er egentlig ikke særlig morsomt for hverken taberne eller vinderne med så stor 

spredning i styrken, og det er efter min opfattelse også et stærkt argument for en 

hovedkredssammenlægning, så 3 Mesterklasser omdannes til 2. 

 

Divisionerne 



Vi havde kun Viborg med i 1. division, hvor de blev nr. 3 efter Nordre og Skanderborg. Men 

det hører med til historien, at det viste sig, at Viborg blev det suverænt mest overtippede 

hold blandt samtlige 56 i divisionerne. Hele 8,27 points scorede de under forventet, og de 

var rykket op i Skakligaen, hvis de havde kunnet leve op til deres rating, hvilket de desværre 

langt fra gjorde. 

 

Så gik det heldigvis bedre i 2. division. Her vandt Herning og Kjellerup nemlig hver sin 

gruppe og genoprykker til 1. division. Holstebro måtte desværre forlade 2. division den 

modsatte vej. Det betyder, at vi her fra området til næste år fortsat har 4 divisionshold, men 

de 3 af dem spiller i 1. division, og det er faktisk ikke tidligere sket i hovedkredsens historie, 

at vi samtidig har haft 3 klubber så højt placeret.  

 

 

 

 

Hovedkredsen 

 

Turneringsafviklingen har fungeret godt, herunder med hensyn til indberetningerne. Nogle 

kampe har meget usædvanligt måttet udsættes på grund af vejrliget, og der har været nogle 

systemnedbrud, men det er der alt sammen blevet rettet op på 

 

Resultaterne følger her, idet præmierne overrækkes til præmietagerne, der er markeret med 

*. 

 

Slutstillingen i Mesterklassen: 

 

1*. THY  43 

2.* Skive 1  41 

3. Lemvig 1  29½ 

4. Herning 2  27½ (7 mp) 

5. Skive 2  27½ (6 mp) 

6. Ringkøbing 1 27 

7. Ikast 1  15 

8. Kjellerup 2 13½ 

 

 

Slutstillingen i A-klassen: 

 

1. *Viborg 2  42 

2. *THY 2  30 

3.   Herning 3 29½ 

4.   Holstebro 2 28 

5.   Aulum 1  27½ 

6.   Vorgod 1  25 

7.   Viborg 3  21                (4 mp) 

8.   Morsø                           21                (2 mp) 

 

Kval. Kamp til Mesterklassen Viborg 2 – Skive 2  6-2. 



 

Slutstillingen i B-klassen: 

 

1*. THY 3  14½ 

2.* Viborg 4  11 (6 mp) 

3. Ringkøbing 2 11 (5 mp) 

4. Vorgod 2  10½  

5. Lemvig 2    7 

6. Kjellerup 3   6 

 

 

Kval. Kamp mellem Herning 3 og THY 3 om en plads i A-klassen endte 4-4, men med THY 

3 som vinder efter sletning af 8. bræt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutstillingen i C1 efter en meget jævnbyrdig og overraskende afslutning: 

 

1.*THY 4  11 

2. Vestsalling 10½ 

3. Lemvig 3  10 (6 mp) 

4. Aulum 2  10 (5 mp) 

5. Skive 3    9½ 

6. Holstebro 3   9 

 

Slutstillingen i C2: 

 

1*. Herning 4 14 

2. Ikast 2  12 

3. Vorgod 3  10 

4. Viborg 5  9½ 

5. Kjellerup 4 9 

6. Herning 5  5½ 

 

Finalekampen i C blev vundet af Herning 4 med 2½-1½ over THY 4.       

 

THY kan således siges at være blevet den store triumfator og præmietager i år med 2 

førstepladser og 2 andenpladser. Meget flot! 

 

En i år indstiftet særlig juniorpræmie tilfalder Jesper Thybo fra Morsø Skakklub og 

motiveres af juniorleder Niels Madsen.  

 

Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for samarbejdet i det forløbne år.  



Jeg har hermed afsluttet min beretning og overlader den til forsamlingens drøftelse. 

 

                                                                            Morten Fabrin 

       


