
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Skak Unions 9.hovedkreds, onsdag den 28. 

marts 2012 kl. 19.30 på Hotel Vinderup, Nørregade 2, 7830 Vinderup. 

 

Tilstede var klubberne: Aulum, Herning, Holstebro, Kjellerup, Ringkøbing, Thy, Viborg, Vorgod 

og Skive 

 

 

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. 

Ingen indkomne forslag 
 

5) Valg  

Kasserer Jesper Dürr Christiansen er på valg og modtager genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne 

Jens Lund Jensen og Steen Juul Mortensen er på valg og modtager genvalg. 

  

Bestyrelsessuppleanter 1) Jesper Lund Thomsen og 2) Askov Hove er på valg. 

 

Revisor Lars Agger og revisorsuppleant Søren Ejdum er på valg. 
 

6) Eventuelt. 

 

 

Formanden Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen mindes følgende afdøde 

medlemmer: Sigfred Mortensen, Ringkøbing og Christian Bitsch, Viborg. 

 

Ad. 1. Kjeld Merstrand, Viborg valgtes med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

Jens Grud fra Thy Skakklub beklagede at han ikke havde været opmærksom på reglen om at 

indkomne forslag skal indsendes 4 uger før generalforsamlingen. Han ønskede en ophævelse af den 

såkaldte 60 km regel i holdturneringen, som gør at en klub med mere end 60 km til en aftenkamp 

kan kræve den spillet en søndag. Til den kommende sæson vil Thy derved kunne risikere at få 3 

hold som skal spille om søndagen, hvilket man næppe ville kunne stille hold til. 

 

Erik Søbjerg sagde, at han burde have skrevet rundt til klubberne i god tid inden de 4 uger og 

mindet om at indsende indkomne forslag, og beklagede at det ikke var sket. 

 

Efter en diskussion af problemstillingen med 60 km reglen, blev det konkluderet at de fleste var 

glade for reglen, men at det ved turneringsplanlægningen burde være muligt i undgå situationen 

hvor alle Thys 3 hold kommer til at spille søndag.  

Bestyrelsen lovede at holde opmærksomhed på den konkrete problemstilling. 



 

Ad. 2. Erik Søbjerg oplyste, at hovedkredsens medlemstal ligger stabilt på 372 medlemmer i 1. 

kvartal 2012 (og 367 i 3. kvartal 2011). På landsplan er tendensen fortsat vigende. Unionen har nu 

ca. 4.500 medlemmer  

 

Hæderstegn for 2011 er blevet tildelt Morten Fabrin, Viborg Skakklub. 

I 2012 indstilles Egon Sørensen, Lemvig Skakklub. 

Der indstilles ingen klubber til initiativpræmien. 

 

Ved pokalstævnet i Odense i 2011 deltog 9. Hovedkreds i alle rækker. 

I seniorrækken vandt Holstebro turneringen.  

I Eliterækken blev Viborg Skakklub nr. 4. I bredderækken blev Herning 1, nr. 4 og Herning 2, nr. 7. 

Skive Skakklub blev nr. 5 i juniorrækken.  

 

Hovedkredsens pokalstævne 2012 vil som sædvanlig blive arrangeret af Herning Skakklub.  

 

Formanden bemærkede, at der i hovedkredsens klubber tilbyder et godt og varieret tilbud af både 

EMT - og hurtigskakturneringer. I bestyrelsen har man tænkt over alternativer fra hovedkredsens 

side.  

Bestyrelsen vil i den forbindelse fortsætte med Grand Prix turneringen. Samtidig ønskede man 

generalforsamlingens holdning til en ide om at lave et alternativt endagsarrangement. Ideen er en 

lørdag over ca. 4-5 timer at afholde dels en hurtigskak holdturnering med fri tilmelding på tværs af 

klubber og også for ikke-medlemmer. Eventuelt kombineret med kort foredrag eller undervisning. 

Der skal være fokus på at det bliver en hyggelig dag, og at alle kan deltage. 

 

Derefter uddeltes præmierne i årets Grand Prix turnering. 

Vinderen med 76,5 point blev Jakob Jakobsen, Holstebro 

Nr. 2 med 76 point blev Birgit Ditlevsen, Herning 

Nr. 3 blev Flemming Kamstrup med 73 point  

Der var også præmie til Leif Hamborg, Thorkild Borup Nielsen, Thomas Jepsen, Erling Høiberg og 

Benny Kamstrup. 

 

Hovedkredsens hjemmeside blev kort før jul overdraget fra Kim Kristensen til formanden, der dog 

desværre ikke evner at opdatere siden. Det er derfor besluttet at udvikle en ny hjemmeside, og 

truffet aftale om det. Men processen er desværre blevet forsinket. En ny hjemmeside forventes klar 

til starten af den nye sæson. 

Erik Søbjerg takkede Kim Kristensen for en stor og mangeårig indsats med hovedkredsens 

hjemmeside. 

 

I ungdomsskak har hovedkredsen deltaget med et hold i Ungdomshold-DM på Tjele som ydede en 

fin indsats. 

Desværre har vi måttet aflyse de planlagte træningssamlinger/turneringer i år i en kombination at få 

deltagere og sen fastlæggelse af datoer. Det er et punkt vi er meget opmærksomme på at vi skal 

have forbedret i den kommende sæson. 

Titlen som Årets Ungdomsspiller tilfaldt Alexander Jessen fra Herning Skakklub. 

 

Formanden berørte også udviklingen i Dansk Skak Union. Der var afholdt et visionsseminar, som 

der er redegjort fyldigt for i Skakbladet. Unionsformanden har senere på lederplads i Skakbladet 



anført at der skal indføres et sekretariat, og at han forventer at det kan gøres for eksisterende midler. 

Erik Søbjerg tillod sig med sit kendskab til Unionens økonomi og organisatoriske indretning, at 

udtrykke sin forundring over om det skulle være muligt. 

 

Han var dog mere bekymret over at hovedkredsene uden forudgående debat var blevet bedt om at 

tage stilling til at samle i første omgang de lokale mesterrækker under divisionsturneringen som 

3.divisioner, og siden al holdskak under Unionen i fire kredse. Alt sammen uden synderlig klar 

begrundelse, og med en manglende vilje på det seneste HB-møde til at diskutere det reelle indhold 

og konsekvenserne af en sådan ændring. 

 

Erik Søbjerg havde som bl.a. en konsekvens af ovenstående meddelt på det seneste HB-møde, at 

han ikke deltager fremover som hovedkredsens repræsentant i hovedbestyrelsen. 

Dette betyder også som konsekvens, at 9.HK til næste generalforsamling skal have fundet en ny 

formand for hovedkredsen. 

 

Holdturneringsleder, Morten Fabrin havde lavet en oversigt over holdturneringen det forgangne år. 

Erik Søbjerg uddelte den skriftligt og gennemgik kort de vigtigste punkter. Han takkede Morten 

Fabrin for igen at have ledet holdturneringen på forbilledlig vis. Teksten følger her: 

                   

Holdturneringsberetning, 9. hovedkreds 2011/12 

 

I årets holdturnering deltog i divisionerne 5 hold fra hovedkredsen, i Mesterklassen 8 hold, i A-

klassen 8 hold, i B-klassen 7 hold og i C-klassen 6 hold. Som sædvanlig var hvert hold på 8 spillere, 

undtagen i B og C, hvor der spilles med 4-mandshold. Det svarer i alt til 220 faste holdspillere, 

hvilket er en lille, men glædelig fremgang fra 216 i fjor. 

 

Alle hold har gennemført turneringen. En enkelt kamp blev ikke spillet, fordi en klub ikke kunne 

stille hold, og i et andet tilfælde spillede et hold med kun 5 spillere (af 8) på grund af et 

færdselsuheld, heldigvis uden personskade. Det pågældende decimerede hold ønskede at spille 

kampen trods modstandernes tilbud om aflysning. 

 

I enkelte tilfælde har et hold manglet en spiller, men det har i alle tilfælde haft en god og gyldig 

forklaring, hvorfor der ikke er uddelt advarsler i denne sæson for udeblivelse uden afbud. Et par 

gange har der forekommet opstillingsfejl i form af forkert rækkefølge på to spillere i forhold til 

styrkelisten, men begge gange tabte den for lavt placerede spiller sit parti, og jeg har ikke givet 

strafpoints for det. 

 

Resultatindberetningen har fungeret fint. Mange ledere indberetter sent samme aften, selv om de 

skal op og arbejde tidligt næste dag, og det forekommer også, at jeg sidder så længe oppe, at jeg 

kan godkende og sætte grøn farve på kampen samme aften. Også om søndagen indberettes der 

tidligt efter kampenes afslutning. Tak til alle, der på den måde medvirker til en hurtig 

resultatformidling, som jeg har indtryk af, at der sættes pris på. 

 

Det tekniske har fungeret godt, ikke mindst takket være bistanden fra Per Rasmussen på Bornholm, 

der både leder divisionsturneringen og hjælper med afviklingen af lokale holdturneringer i 4 

hovedkredse, herunder vores. 

 

Og nu til resultaterne: 



 

I 1. division, gruppe 2, blev Viborg nr. 3 og Herning nr. 6. Begge hold forbliver således i rækken, 

hvis afvikling desværre blev stærkt skæmmet af, at Århus Skolernes andethold trak sig ud af 

turneringen efter 4. runde, fordi de fandt, at det var for stort et problem for dem at rejse til 

Sønderjylland og spille mod Bov den 29. januar.. Det skævvred turneringen og bør ikke kunne 

forekomme på så højt et niveau. Aarhus Nordre vandt rækken og rykker op i Skakligaen, og Bov 

rykker ned i 2. division og Århus Skolerne 2 helt ud af divisionerne. 

 

I 2. division, gruppe 4 blev Holstebro nr. 3, THY nr. 5 og et efterhånden stærkt svækket hold fra 

Kjellerup nr. 8. Rækken vandtes af SK 1968 2, og Aars Nibe (7. hovedkreds) rykker sammen med 

Kjellerup ned i Mesterklassen. 

 

Vores Mesterklasse havde en meget klar favorit i denne sæson i form af Skive 1, der levede op til 

værdigheden med 7 klare sejre og en rekordscore på 44½ points. Holdet rykker således op i 2. 

division, hvor de har været nogle gange før og med det ret ungdomsprægede hold nu har gode 

forhåbninger om at bide sig fast. Vorgod 1 tog imod den ledige plads, de blev tilbudt i kraft af 

Ikasts ønske om at rykke ned, og Vorgod var i sidste ende kun ½ point fra at klare frisag. Havde 

Skive således i sidste runde scoret alle 8 points i stedet for ”kun” 7½ mod Lemvig, var det blevet 

Lemvig, der var rykket ned. Bortset fra Skive 1 var rækken i øvrigt i år meget jævnbyrdig, og f.eks. 

lå Viborg 2 midt i turneringen som nr. 7, men vandt de 3 sidste kampe og sluttede som nr. 2 i denne 

slutstilling: 

 

1) Skive 1  44½ po 14 mp , 1. præmie 

2) Viborg 2  29   7         2. præmie  

3) Ringkøbing 28   6 

4) Holstebro 2 26½  7 

5) Skive 2  26½  6 

6) Herning 2  25  5 

7) Lemvig 1  22½  6 

8) Vorgod 1  22  5         

 

A-klassen gav sejr til THY 2 foran Skive 3. Begge hold spillede en fin turnering og gik igennem 

uden at tabe en eneste kamp. THY 2 rykker op i Mesterklassen. Aulum, der har spillet i denne klasse 

i mange år, har været ramt af spillerafgang og sygdom og måtte indtage sidstepladsen: 

 

1) THY 2  35 po. 11 mp 1. præmie 

2) Skive 3  32½ 11 2. præmie 

3) Viborg 3  30   8 

4) Morsø  28   6 

5) Herning 3  27½   6 

6) THY 3  25½   6 

7) Ikast  24½   7 

8) Aulum  21   1   

 

B-klassen med 7 deltagere fik en ret klar vinder i form af Vorgod 2 med Herning 4 på 

andenpladsen. Jeg håber, at Vorgod 2 er parat til at danne et 8-mandshold til næste år, således at 

klubben kan stille med to hold i A-klassen. Og ellers må nr. 8 i A-klassen, Aulum, tilbydes at 

forblive i A-klassen. Slutresultatet i B-klassen blev: 



 

1) Vorgod 2  18 po. 10 mp, 1. præmie 

2) Herning 4  15½  9  2. præmie 

3) Lemvig 2  13½  8 

4) Kjellerup 2 13  6 

5) Viborg 4   9½  4 

6) Kjellerup 3  9½  3 

7) Lemvig 3   5  2 

 

C-klassen havde 6 deltagere og blev vundet af de samme spillere som i fjor. Dengang hed holdet 

Viborg 4, og i år var de blevet til Viborg 5, mens holdets gennemsnitsalder voksede fra 73 til 74 år. 

Resultatet blev således: 

 

1) Viborg 5  13½ 9 mp 1. præmie 

2) Vorgod 3  12½ 8 2. præmie 

3) Vestsalling 12 6  

4) Herning 5   8½ 3 

5) Holstebro 3 7½ 2 

6) Skive 4  6 2 

 

 

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

turneringsleder let. Der har således heller ikke været klagesager, som er nået frem til mig. Det er 

mit indtryk, at hvis der har været tvivlsspørgsmål undervejs, har man kunnet løse dem på stedet 

uden utilfredshed. 

 

Tak for en god turnering. Vi ses til næste år! 

 

Derefter blev der uddelt præmier i holdtuneringen. 

 

Formandens beretning blev derefter sat til debat. 

 

Der blev fra flere sider i forsamlingen udtrykt bekymring for en centralisering af holdturneringen, 

og holdningen var, at 9. hovedkreds skulle arbejde for at fastholde den lokale forankring af 

holdskakken.  

 

Kjeld Merstrand bemærkede at der i Danmark kun er 22 klubber med over 50 medlemmer, hvorfor 

der i særlig grad er grund til at fokusere på hvad man kan gøre for de mange mindre klubber. 

 

Byrial Jensen var glad for at der var lovet forbedringer af hjemmesiden, og efterlyste desuden 

skakkurser for begyndere således at klubber som ville tage sig godt af nye i klubben havde et 

koncept de kunne støtte sig til. 

Erik Søbjerg mente at der fandtes en del materiale til brug for begyndertræning, og lovede at 

forsøge at finde det frem og gøre det tilgængeligt. 

 

Mht. bestyrelsens forslag om det alternative skakarrangement, blev der fra flere sider udtrykt 

skepsis overfor om man kan trække flere nye ind i klubberne ad den vej, men samstemmende at 

man skulle prøve at lave det. Det blev foreslået at forsøge at komme i kontakt med skoler og 



gymnasier, og placere det kort tid efter Skolernes Skakdag som Dansk Skole Skak med held er ved 

at lancere. Begge forslag for at få så mange unge som muligt til at deltage. 

 

Der var også en diskussion af mulighederne for tilbud om skak udenfor de normale klubaftener. 

Flere steder bl.a. på Thy og i Videbæk foregå der seniorskak eller ”skak i dagtimerne”. 

 

Ad. 3. Kasserer Jesper Dürr Christiansen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr. 

7.066,88. Hovedkredsens egenkapital udgør kr. 108.054,20. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Kontingentet blev fastsat uændret. 

 

Ad. 4.  
Der var ikke indkommet forslag 

 

Ad. 5. Der var genvalg til kasserer Jesper Dürr Christiansen, samt bestyrelsesmedlemmerne Jens 

Lund Jensen og Steen Juul Mortensen. 

Ligeledes genvalg til bestyrelsessuppleanter Jesper Lund Thomsen og Askov Hove, samt revisor 

Lars Agger og suppleant Søren Ejdum. 

 

Ad. 6.  
Erik Søbjerg takkede Kjeld Merstrand for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

Erik Søbjerg   Kjeld Merstrand 

Referent   Dirigent 

   

 

 

 

 

 


