
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Skak Unions 9.hovedkreds, onsdag den 26. 

marts 2014 kl. 19.30 på Hotel Vinderup, Nørregade 2, 7830 Vinderup. 

 

Tilstede var 14 personer repræsenterende skakklubberne: Aulum, Herning, Holstebro, Kjellerup, 

Ringkøbing, Viborg, Vorgod og Skive 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Formandens beretning 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 

4. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 

 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg  

Kasserer Aksel Hansen 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. 

 
7. Eventuelt. 

 

 

Formanden Jesper Dürr Christiansen bød velkommen og bad forsamlingen mindes følgende afdøde 

medlemmer: Mogens Poulsen, Vorgod; Benny Kamstrup, Skive; Leif Bruno Jensen, Skive; Jørgen 

Dissing Nielsen, Viborg og Niels Madsen, tidligere bestyrelsesmedlem.  

 

Ad. 1. Sigurd Rindom, Holstebro valgtes med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.  

 

Ad. 2. Jesper Dürr Christiansen oplyste, at der var 8 klubber til stede repræsenterende i alt 275 af 

hovedkredsens 361 medlemmer. Hovedkredsens medlemstal ligger stabilt i modsætning til 

tendensen på landsplan som fortsat er vigende.  

 

Formanden roste klubberne for den gode opbakning til holdturneringen og det engagement der 

lægges i den. Ligesom den store deltagelse i de mange koordinerede turneringer i kredsen. 

 

Til hæderstegn 2014 indstiller 9. Hovedkreds Sigurd Rindom, Holstebro. 

Der indstilles ingen klubber til initiativpræmien. 

 

Ved pokalstævnet i Odense i 2013 deltog der hold fra 9. Hovedkreds i alle rækker. 



I seniorrækken blev Holstebro nr. 2 i turneringen.  

I Eliterækken blev Viborg nr. 9. I bredderækken blev Herning nr. 3 og Skive lidt længere nede i 

rækken. 

Skive blev nr. 4 i ungdomsrækken.  

 

Hovedkredsens pokalstævne 2014 vil som sædvanlig blive arrangeret af Herning.  

 

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge Grand Prix turneringen, da den ikke levede op til 

forventningerne. Man vil foretage en evaluering af hvad man evt. kan sætte i stedet. 

 

Derefter uddeltes de 10 præmier i årets Grand Prix turnering. 

Vinderen blev Birgit Dithlevsen, Herning 

 

I ungdomsskak har hovedkredsen forsøgt et holdskakarrangement, som desværre måtte aflyses pga. 

for få deltagende klubber. 

Jesper Thybo, Skive blev udnævnt til årets ungdomsspiller 2014 efter flere flotte resultater. 

 

Formanden omtalte udviklingen i Dansk Skak Union, hvor det virker som om FU har valgt at holde 

lav profil i forhold til ændringer i strukturer og holdturnering, efter begivenhederne på seneste 

delegeretmøde. I stedet er der fokus på udviklingen af et nyt kartoteksystem og et turneringsmodul, 

som klubberne opfordres til at benytte. 

 

Dansk Skaksalg ApS viser nu et lille overskud, men alene baseret på frivillig arbejdskraft. 

Formanden opfordrede til at klubberne foretager deres indkøb gennem Skaksalget og altid tjekker 

om de kan få et tilbud hos Skaksalget, der matcher prisen andre steder. 

 

Morten Fabrin gennemgik derefter sin skriftlige beretning for holdturneringen som følger her: 

 

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

rækken 8 hold, i B-rækken og i C-rækken hver 7 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 224 faste holdspillere, 

hvilket er en lille nedgang fra 232 i fjor. 

 

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

stille hold, og i enkelte andre tilfælde kunne hold ikke stille fuldtalligt. Jeg har måttet tage stilling 

til 2 tvivlstilfælde, dels om en spillers berettigelse til at spille for en klub, hvilket jeg måtte afslå, 

dels om hvorvidt et bestemt partis resultat skulle ændres, hvilket jeg også afslog, og dette blev anket 

til turneringskomiteen, der stadfæstede min afgørelse. Endelig har jeg uddelt og indberettet en 

advarsel til en spiller i anledning af en udeblivelse uden afbud. 

 

Alle klubber har stillet korrekt op i henhold til styrkelisten, og indberetningerne er det også gået 

fint med. Tak til alle klubber for at have medvirket hertil. 

 

Det tekniske har fungeret godt, dog efter en vis forsinkelse op til turneringsstart, noget som også 

ramte divisionerne. Per Rasmussen på Bornholm har som sædvanlig bistået fint, og senest under 

Pers sygdom har Verner Christensen taget over. Tak til dem begge for denne uvurderlige hjælp. 

 

Og nu til resultaterne: 



 

I 1. division, gruppe 2, blev Viborg nr. 4. Esbjerg vandt noget overraskende rækken og rykker op i 

Skakligaen, hvorfra Nørresundby rykker ned til den vestlige 1. division.  

 

2. division, gruppe 4 blev suverænt vundet af Herning, der genoprykker til 1. division. Skive blev 

nr. 3 og Holstebro nr. 5, mens Kjellerup som nr. 8 desværre må ned i Mesterrækken igen. 

 

Vores Mesterrække havde en meget klar favorit i denne sæson i form af THY 1, der også gik 

igennem turneringen med rekordscoren 45 points, men Skive 2 fulgte pænt med og scorede 39½ 

points. Sidst og nedrykker til A-rækken blev Vorgod 1 

 

Slutstillingen: 

 

1) THY 1  45 po. 14 mp 1. præmie 

2) Skive 2  39½ 10 2. præmie 

3) Herning 2  35½ 11 

4) Viborg 2  25   5 

5) Lemvig 1  23   5 

6) Ringkøbing 22   6 

7) Herning 3  18½   4 

8) Vorgod 1  15½   1 

 

A-rækken var ligesom i fjor meget jævnbyrdig. Det endte med sejr til oprykkerne fra Kjellerup 2, 

der i sidste runde i en slags finale afviste THY 2 og rykker op til klubbens førstehold i 

Mesterrækken.. Sidst og nedrykker til B-rækken blev efter stor spænding også i denne ende af 

rækken Aulum. 

 

Slutstillingen: 

1) Kjellerup 2 36 po. 13 mp 1. præmie 

2) THY 2  32   8 2. præmie 

3) Skive 3  31½   9 

4) Holstebro 2 28½   5 

5) Morsø  28   7 

6) Viborg 3  24   5 

7) THY 3  22½   5 

8) Aulum  21½   4 

 

I B-rækken fik vi som vinder Ikast tæt fulgt af Vestsalling, og Ikast genoprykker hermed til A-

rækken. Det bemærkes, at Skive 5 placerede sig foran Skive 4! 

 

Slutstillingen blev: 

 

1) Ikast  17 po. 10 mp 1. præmie 

2) Vestsalling 16     7 2. præmie 

3) Herning 4  12½   6 

4) Skive 5  12   8 

5) Skive 4  11½   6 

6) Lemvig 2   8½   3 



7) Vorgod 2   6½   2 

 

Ligesom i fjor blev det ikke holdet med flest points, der vandt C-rækken. I 2. runde vandt Vorgod 3 

med 4-0 uden kamp over Holstebro 3, hvis kampe derfor i henhold til turneringsreglementets § 11, 

stk. 4 skal udgå, når indrangering skal ske. Det blev herved Kjellerup 3, der vandt rækken med 

Vorgods tredjehold som nr. 2: 

 

Slutstillingen, idet tallene i parentes er pointene efter den nævnte regulering: 

 

1) Kjellerup 3 14    (12½) po 8 mp 1. præmie 

2) Vorgod 3  15½ ((11½)                      10 2. præmie 

3) Herning 5  14     (11)   8 

4) Skive 6  12½  (10½)   5 

5) Viborg 4  11     (8½)   5 

6) Holstebro 3 10½  ( - )   5 

7) Herning 6   6½  ((6)   1 

 

Jeg er opmærksom på, at Holstebro 3 på hjemmesiden er anført som nr. sidst med 0 points, men det 

skyldes alene nogle tekniske forhold i anledning af den nævnte ikke-spillede kamp. Holstebro 3 blev 

nr. 6 og Herning 6 nr. 7. 

 

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

mig. Efter 7 sæsoner som holdturneringsleder har jeg valgt at stoppe, så det bliver ikke kun en tak 

for denne sæson, men også for de foregående. Jeg håber, at der også i fremtiden vil være stor 

interesse fra klubberne for deltagelse i holdturneringen, og at de vil gøre arbejdet for min 

efterfølger let. 

Morten Fabrin 

 

Derefter blev der uddelt præmier i holdtuneringen. 

 

Formanden overrakte vingaver og takkede Morten Fabrin for den store indsats gennem årene som 

holdturneringsleder, samt Peter Graves for den assistance han har ydet i samme anledning.  

 

Formanden oplyste at ny holdturneringsleder bliver Leif Hamborg, Herning. 

 

Formandens beretning blev derefter sat til debat. Der var ingen kommentarer. 

 

Ad. 3. Kasserer Aksel Hansen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr. 3.906,22. 

Hovedkredsens egenkapital udgør kr. 111.575,08. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 4. Der var ikke indkommet forslag 

 

Ad. 5. Kassereren gennemgik budgettet. Kontingentet blev fastsat uændret. 

 

Ad. 6. Der var genvalg til kasserer Aksel Hansen, 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. 7. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. 

 

 

 

Erik Søbjerg   Sigurd Rindom 

Referent   Dirigent 

   

 

 

 

 

 


