
Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag d. 5. 

april 2017 kl. 19.30 på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup.  

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

 

Aulum Skakklub/Christian Ertbjerg(9), Herning Skakklub/Jens Lund Jensen(52), Holstebro 

Skakklub/Sigurd Rindom(30), Ikast Skakklub/Jørgen Rasmussen(10), Kjellerup Skakklub/Søren 

Ladegaard(34), Ringkøbing Skakklub/Preben Albertsen(16), Skive Skakklub/Frode Meldgaard(55), Thy 

Skakklub/Jens Christian Vangsgaard(31), Viborg Skakklub/Claus Rossen(55) og Vorgod 

Skakklub/Frede Vistisen(17).  

 

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

Aksel Hansen, kasserer, Steen Juul Mortensen, sekretær og Jesper Dürr Christiansen, kartoteksfører.  

Endelig deltog holdturneringsleder Leif Hamborg.  

 

Dagsorden:  

 

1)Valg af dirigent.  

 

2)Formandens beretning. 

 

3)Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.  

 

4)Indkomne forslag.  

   Der er ikke indkommet forslag. 

   

5)Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

 

6)Valg.  

a)Formand Morten Fabrin og kartoteksfører og webmaster Jesper Dürr Christiansen er på valg til 

bestyrelsen. Morten Fabrin er villig til genvalg. Jesper Dürr Christiansen er ikke villig til genvalg. 

  

b)Revisor Sigurd Rindom 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 

Alfred Thomsen, Holstebro og Søren Michelsen, Herning. 

 

Ad. 1. Sigurd Rindom blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

 

Ad. 2. Morten Fabrin aflagde følgende beretning. 
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Unionen 
Unionens medlemstal har fra udgangen af 2015 til udgangen af 2016 vist en tilbagegang fra 4268 til 

4208. 

Nøgleordet i den forløbne sæson på landsplan har været medlemskampagne. Der har været iværksat 

forsøg 2 steder i efteråret 2016, nemlig i Allerød og Aalborg, tilsyneladende med et vist positivt 

resultat. Desuden blev der udbudt forsøg i foråret 2017, og 5 klubber meldte sig hertil, blandt andre 

Skive fra vores hovedkreds. Desværre var man fra unionens side ikke parat alligevel, da Skive 

straks meldte sig på banen og gerne ville starte sidst i januar. Jeg er ikke klar over, om man er 

kommet i gang i de 4 andre klubber (2 i Jylland og 2 på Sjælland). Skive vil formentlig gerne 

forsøge på ny i efteråret 2017, hvis aftalerne kommer på plads. 

Unionens tænketank har trukket læsset ved nogle regionale møder, som for 6., 7. og 9. hovedkreds’ 

vedkommende blev holdt i Randers den 14. september med pæn tilslutning, også fra 9. hovedkreds. 

Et tilsvarende møde for de sjællandske hovedkredse er også afholdt, medens man desværre måtte 

aflyse det planlagte møde for den sydjyske og den fynske hovedkreds på grund af manglende 

tilslutning.  

Der er ingen tvivl om, at den helt afgørende arbejdsindsats, hvis klubberne ønsker 

medlemsfremgang, skal komme fra klubberne selv. Hvis der er behov for det, er hovedkredsen parat 

med tilsagn om en vis økonomisk støtte, fordi vi har en god økonomi. 

Der er vældig gang i Dansk Skole Skak, hvor flere børn end nogensinde før lærer at flytte 

brikkerne, men Dansk Skole Skak lægger vægten på skak som skolefag og ikke som sport og 

konkurrence. Det giver et hul, hvor vore klubber bør træde til og med hjælp fra børnenes forældre 

arrangere nogle lørdagsstævner for at få skabt kontaktfladerne mellem de skoleskakelever, der 

gerne vil gøre mere ved skakken, og vore skakklubber. Hovedkredsen har fra Morten Sørensen 

(Vestfjends og Skive) herom modtaget et glimrende oplæg, som vi gerne vil bære videre i 

hovedkreds og union. Men hvis det skal blive en succes, kræver det en indsats fra i hvert fald nogle 

af hovedkredsens større klubber.  

Et stort tema på det seneste har været unionens informationspolitik, navnlig på baggrund af at 

Skakbladets redaktør gennem 39 år, Thorbjørn Rosenlund, ønskede at fratræde ved det seneste 

årsskifte. Skakbladets fremtid er i spil. Skal det fortsætte som hidtil, eller skal det kun komme 

digitalt, så man sparer trykning og forsendelse, eller hvad skal der i det hele taget ske?  På 

forespørgsel fik vi kun 3 udtrykkelige meldinger fra klubberne her i hovedkredsen, og de pegede på, 

at man indtil videre ønskede at beholde et trykt skakblad. I hovedkredsens bestyrelse har vi dog 

også taget de manglende tilbagemeldinger fra de øvrige klubber som en stiltiende tilslutning til det, 

som vi meldte ud i november, nemlig at også vi ønsker at beholde et trykt tidsskrift. Ikke mindst 

behovet for fordybelse i kommenterede partier og mange andre ting, der kun eller bedst tilgodeses 

ved læsning på papir samt hensynet til medlemmer uden daglig adgang til internettet kræver et 

regelmæssigt udkommende trykt organ. 

Der er dog ingen tvivl om, at fordelingen af stoffet mellem hjemmeside og skakblad til en vis grad 

må ændres, idet alt hvad der hedder rent nyhedsstof ikke hører hjemme i et organ, der kun 

udkommer 6 – eller måske fremover 4 – gange om året. Selve unionens hjemmeside vil fremover 

også blive tilrettet således, at den bliver mere egnet som organ for ikke-medlemmer, så man i højere 

grad end nu kan skabe interesse for at gå ind i et klubliv.   

Indtil videre kører Skakbladet nr. 1 og 2 for 2017 med Lars Schandorff og Jan Løfberg som 

redaktører. Nr. 1 er udkommet, og nr. 2 kommer i maj. Men i april vil unionens hovedbestyrelse 

tage stilling til, hvad der skal ske. Der er ingen tvivl om, at lige nu er det skakblad, vi har kendt 

siden 1904 i farezonen. 
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Unionens elitepolitik er for tiden til drøftelse. Oplægget herom går blandt andet ud på en vis 

begrænsning af udgifterne til vore topspillere i forbindelse med hold-EM og OL, men til gengæld 

øget støtte til træning samt til udvikling af nogle af vore allerstørste talenter. Oplægget er ikke 

blevet modtaget med klapsalver af flere elitespillere, men der er i unionens ledelse en øget 

forståelse for at prioritere vore ressourcer således, at blandt andet medlemsrekruttering er vigtigere, 

end at vore topspillere altid tilbydes enkeltværelser.  

Unionens hovedsponsor har via et selskab, Køge Chess Team, truet med at anlægge sag mod 

unionen for at få fjernet begrænsningen om højst 2 udlændinge på et dansk hold i liga og divisioner. 

Selskabet gør gældende, at reglen er i strid med EU-regler om arbejdskraftens fri bevægelighed. Af 

flere gode grunde har en enstemmig hovedbestyrelse for unionen nægtet at lade sig presse til at 

ændre reglen. Hovedbestyrelsen vurderer, at et sagsanlæg vil blive afvist – eller ende i frifindelse, 

hvis sagen realitetsbehandles.   

Samarbejdet i unionens hovedbestyrelse har under den nye formand, Poul Jacobsen, fungeret vældig 

godt i det forløbne år. 

 

Hovedkredsen 
Medlemstallet i hovedkredsen har været stabilt med et meget lille fald fra udgangen af 2015 til 

udgangen af 2016 på 2 fra 343 til 341. Fordelingen er dog særligt interessant. Vi har fortsat kun 7 

medlemmer i alderen 14 til 19 år. Men vi er gået 12 frem blandt børn fra 17 til 29, hvilket 

modsvarer de 12 voksenmedlemmer, vi har mistet. Vi er så gået 2 ned fra 116 til 114 +65 årige. 

Vores hjemmeside har i en periode på nogle måneder desværre været stort set ude af drift, men det 

er nu lykkedes for Jesper her i februar at få den op at stå igen.  

Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse har været velfungerende. Vi mødes som regel onsdag før 

hvert af unionens hovedbestyrelsesmøder og gennemgår, hvad der rører sig både i unionen og lokalt 

her. Som regel ligger der på hovedkredsens hjemmeside en uges tid efter hvert af vore 

bestyrelsesmøder et referat af mødet. Også vores udmærkede holdturneringsleder Leif Hamborg er 

med til møderne.  

Fra det organisatoriske plan skal nævnes, at vort bestyrelsesmedlem Steen Juul Mortensen har 

overtaget posten som leder af seniorskakken under Dansk Skak Union. 

 

 

 

Pokalturneringen 
Vort pokalstævne i 2016 blev som sædvanlig afholdt i Herning i april. Der var kun 1 deltager i 

Eliterækken, der vandtes af Viborg uden kamp. Herning tog med til finalestævnet som det andet 

hold fra hovedkredsen. I bredderækken deltog 6 hold, udelukkende fra Viborg, Herning og Skive, 

og her kvalificerede sig Skive og Herning til finalestævnet, hvor også et hold fra Skive stillede op i 

juniorrækken. I den særlige basisrække deltog 4 hold fra Skive, Herning og Kjellerup, og her vandt 

Skive 4 foran Herning 4. 

Ved finalestævnet i Svendborg pinsedag blev i Eliterækken Herning nr. 9 og Viborg nr. 12. I 

bredderækken blev Skive nr. 3 og Herning nr. 11, og i juniorrækken blev Skive nr. 3, kun slået på 

matchpoints af nr. 2.  I Seniorrækken blev Herning nr. 17 og Fur nr. 15.  
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Andre resultater 
Et tidligere medlem her fra hovedkredsen, Jesper Thybo, der nu spiller for Jetsmark, har opnået 

titlen som international mester. Jesper vandt i øvrigt kandidatklassen ved DM 2016 og stiller op i 

Landsholdsklassen i Rebild i påsken ved DM 2017. 

Ved DM i skoleskak i november 2016 blev Rasmus Thøgersen fra Skive efter omkamp om 1. 

pladsen med to andre spillere desværre ”kun” nr. 3 i gruppe A. I gruppe C blev Thomas Thybo, 

Skive også nr. 3. E-gruppen blev vundet af Marius Bøss Sørensen fra Skive. Marius blev nr. 8 ved 

det nordiske mesterskab i Drammen i Norge i februar. Men i januar vandt han C-gruppen med 65 

deltagere i en turnering i Bad Zwischenahn i Tyskland. Marius´ storesøster Signe Sofie Sørensen 

blev nr. 2 ved pige DM 2016 i C-gruppen og blev ved stævnet i marts i år nr. 4-5 i B-gruppen. 

Katrine Bagger Thomsen fra Vestfjends vandt D-gruppen. Hende og mange andre piger og drenge 

ser vi gerne snart som medlem af unionen. 

I DSU-regi vandt Marius suverænt DM i gruppe U10, og Signe Sofie blev mester i U14 piger. 

Laurits Gorm Dahl, Skive blev nr. 3 i U16. 

   

Hæderstegn og initiativpræmie mv 2016 
Klubberne er som sædvanlig blevet bedt om forslag til modtagere af hæderstegnet, men der blev 

ikke modtaget forslag hertil. Heller ikke hovedkredsens bestyrelse har herefter fundet frem til en 

klar kandidat til hæderstegnet. 

Men vi har indstillet en klub til initiativpræmien, nemlig Skive Skakklub med følgende 

begrundelse: 

Skive Skakklub er efter betydelig medlemsfremgang, navnlig fra helt unge spillere, hovedkredsens 

største klub. En målrettet indsats bringer skoleskakspillere ind i unionens klubliv med tilbud om 

både undervisning, deltagelse i klubbens turneringer, årlig udlandsrejse og ikke mindst en fast 

mentorordning med også individuel træning. Endvidere gør 44 faste spillere Skive Skakklub til 

landets mest aktive holdspillerklub.  

Den årlige juniorpræmie tilfalder i 2017 Signe Sofie Bøss Sørensen fra Skive Skakklub. Hun har 

været meget flittig og har i perioden fra 1. april 2016 til 1. april 2017 øget sin rating fra 1158 til 

1644, dvs + 486!   

 

Rebild i påsken 
Endelig vil jeg opfordre klubformændene til at møde frem til delegeretmøde i Rebild påskedag. 

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.  

 

Holdturneringen 
I fortsættelse af formandens beretning aflagde holdturneringsleder Leif Hamborg følgende rapport 

om holdturneringen: 

 

I hovedkredsturneringen deltog i alt 28 hold, heraf 15 som 8-mandshold og 13 som 4-mandshold. 

Sammen med divisionsholdene giver det 33 hold med i alt 212 faste holdspillere, hvilket er en 

nedgang på 8 i forhold til sæsonen 2015/16. 

I alt har 218 spillere deltaget i 9. hk's holdturnering. Yderligere 43 har spillet divisionskampe. Det 

giver i alt 261 lokale holdturneringsspillere. 
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Der blev spillet 531 partier, hvoraf 2 ikke blev ratede, da en spiller blev sat ind efter en halv time til 

erstatning for en udebleven spiller. 

5 partier blev ikke spillet, da det ene hold ikke kunne stille fuldtalligt op. De drejer sig om et enkelt 

parti i både A- og C-rækken, hvor det ene hold løb tør for reserver. Samt tre partier i Mesterrækken, 

hvor en enkelt spiller udeblev og to hold måtte opgive af finde en reserve. 

Men 531 spillede partier ud af 536 giver lige godt 99%. 

 

Divisionsturneringen 

Med Skive 2’s oprykning havde 9. hovedkreds 5 hold med i divisionsturneringen; Herning i 1. 

division og nedrykkede Viborg og Skive 1, samt Kjellerup og Skive 2 i 2. division. 

Herning blev som i de foregående to sæsoner nr. 4 i 1. division gruppe 2. De vandt dog 4½-3½ over 

Bov, der endte med at vinde rækken og rykke op i Skakligaen. Bov er, som Sune Berg Hansen 

skrev i Politiken og Jyllands-Posten, ”dem med alle tyskerne”. 

Viborg klarede sig bedst af de fire lokale hold i 2. division gruppe 4. De endte på andenpladsen 1½ 

points efter Aalborg 1. Viborg slog aalborgenserne 5-3 i sidste runde, men skulle have vundet 6-2 

for at kunne rykke op.  

Kjellerup var overflyttet fra gruppe 3, men endte stadig på femtepladsen og undgik endnu en gang 

lige netop nedrykningsomkampen mellem sekserne i gruppe 3 og 4. 

De to Skivehold endte på de sidste pladser og rykker begge ned i hovedkredsturneringen.  

 

Hovedkredsen 

Mesterrækken 

Mesterrækken blev desværre spillet med kun 7 hold, da Ringkøbing foretrak at spille i A-rækken på 

hverdagsaftener i stedet for søndagskampene i Mesterrækken. Ingen af holdene fra A-rækken 

ønskede at overtage pladsen. 

Sportsligt var kampen om oprykning til 2. division udelukkende et opgør mellem Holstebro 1 og 

THY 1. De spillede 4-4 indbyrdes i runde 3 og derved var det størrelsen på sejrene over de øvrige 

hold, der afgjorde oprykningen. Her satte Holstebro kun 4½ points til mens THY måtte afgive hele 

5 points i de 40 partier.  

Herning 2 endte på tredjepladsen trods et nederlag på 8-0 til THY 1 i sidste runde. Lemvig beviste 

at sidste sæsons ottendeplads var en fejltagelse, da de blev nr. 4 lige foran Viborg 2. 

Skive 3 var plaget af afbud og afgivelse af spillere til klubbens to divisionshold og brugte 21 

forskellige spillere på holdet. Alligevel holdt de oprykkerne fra THY 2 under sig.  

THY 2 må tilbage til A-rækken i henhold til reglen om supplerende nedrykning. Det skyldes at både 

Skive 1 og 2 rykkede ud af 2. division. Dermed får Skive Skakklub hele tre hold i næste sæsons 

mesterrække. 

At de to bedste hold opnår 70½ points i de 80 partier mod de øvrige hold siger vist alt om 

styrkeforskellen mellem de forskellige hold og jeg skal ikke kommentere det yderligere. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold Bræt Match 

1 Holstebro 1 39½ 11 1. præmie og oprykning til 2. division 

2 THY 1 39 11 2. præmie 

3 Herning 2 23½ 6  

4 Lemvig 1 19½ 6  

5 Viborg 2 18½ 4  
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6 Skive 3 15 2  

7 THY 2 13 2 Nedrykning til A-rækken 

 

A-rækken 

A-rækken var som sædvanlig mere jævnbyrdig. Holstebro 2 vandt med det samme antal points som 

klubbens førstehold i Mesterrækken og rykker ligeledes en række op. Holstebro 2 skulle dog bruge 

7 kampe til at opnå de 39½ points, mens førsteholdet kun spillede 6.  

De tre førstehold, der spillede i rækken, endte på de næste pladser. Det frivilligt nedrykkede hold 

fra Ringkøbing endte som nr. 2 foran Vorgod og Aulum. Oprykkede Skive 4 blev nr. 5. 

Morsø og Kjellerup 2 undlod at tilmelde sig rækken og blev erstattet af før nævnte Ringkøbing og 

Skive 5. Skive 5, som fortrinsvis bestod af juniorer, var overmatchet og endte klart sidst og rykker 

tilbage til B-rækken, hvis Morsø er i stand til at deltage med et 8-mands-hold i næste sæson. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold Bræt Match 

1 Holstebro 2 39½ 13 1. præmie og oprykning til Mesterrækken 

2 Ringkøbing 36 11 2. præmie 

3 Vorgod 1 28½ 8  

4 Aulum 28 6  

5 Skive 4 27½ 6 Vandt 5½-2½ i indbyrdes kamp mod Herning 3 

6 Herning 3 27½ 6  

7 Viborg 3 22 5  

8 Skive 5 15 1 Nedrykning til B-rækken 

 

B-rækken 

B-rækken blev domineret af de 3 klubber, der spillede med førsteholdet i rækken. Morsø vandt 

rækken og retten til at deltage i næste sæsons A-række med et 8-mands-hold. Ikast blev nr. 2 foran 

Vestsalling via med en 4-0 sejr i den indbyrdes kamp i sidste runde. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold Bræt Match 

1 Morsø 16 9 1. præmie og oprykning til A-rækken 

2 Ikast 16 8 2. præmie 

3 Vestsalling 11½ 8  

4 Kjellerup 2 11 5  

5 THY 3 10½ 6  

6 Herning 4 9½ 3 Bedst i indbyrdes kamp mod Vorgod 2 (2-2, men 2-1 uden 

bræt 4) 

7 Vorgod 2 9½ 3  

 

C-rækken 

Kjellerup 3 vandt en jævnbyrdig C-række foran Viborg 4. Skoleskakspillerne på Skive 6 var 

overmatchet og opnåede bare 3½ points. 

 

Slutstillingen 

Pl Hold Bræt Match 
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1 Kjellerup 3 13 9 1. præmie 

2 Viborg 4 11½ 6 2. præmie 

3 Lemvig 2 11 5  

4 Herning 5 10½ 6  

5 Holstebro 3 10½ 4  

6 Skive 6 3½ 0  

 

Af individuelle resultater kan nævnes at Signe Sofie Bøss Sørensen fra Skive Skakklub fik den 

største ratinggevinst med 288 points via 6½ points i 9 partier. Hun endte på 1573, hvilket endda på 

grund af resultater i andre turneringer blev korrigeret til 1644. 

Marius Bøss Sørensen, ligeledes Skive Skakklub og lillebror til Signe Sofie, spillede flest partier, 

nemlig 12. 

For andet år i træk blev Jacob Nygaard fra Holstebro Skakklub samlet topscorer. Han scorede 7½ 

points i 9 partier. 

 

Diverse 

Klubberne har, med et par enkelte undtagelser, overholdt tidsfristerne både ved tilmeldingen til 

turneringen og ved indtastningen af resultaterne. Det gør det jo nemt at være holdturneringsleder.  

Jeg har måttet tage stilling til en enkelt klage over forhold på et spillested, et par sager om 

udeblevne spillere, men derudover har turneringen kørt uden uregelmæssigheder. 

Med hensyn til sæsonen 2017/18 spiller divisionsholdene på følgende datoer: 19/11, 03/12 og 17/12 

2017 samt 14/01, 28/01, 11/02 og 04/03 2018. 

Da hverdagene fra 18. til 21. december 2017 ikke er velegnede til holdskak, har hovedkredsens 

bestyrelse besluttet at flytte hele runden til søndag den 5. november 2017 og de følgende hverdage.  

 

 

 

Dirigenten Sigurd Rindom satte derefter beretningerne til debat. 

 

På opfordring fra formanden meldte Vorgod, Kjellerup, Skive, Herning samt som reserve Holstebro  

til at arrangere skoleskakstævner på lokale skoler; der vil blive sendt invitation til skoler, der er 

medlemmer af Dansk Skole Skak. 

 

Jens Grud Sørensen, Thy talte varmt for at bevare Skakbladet bl.a. for ikke at vi ikke skulle blive 

historieløse; der konstateredes enstemmig opbakning bag denne holdning, der også var blevet 

fremført af formanden i Unionens hovedbestyrelse. 

 

På forespørgsel fra Jens Grud Sørenen oplyste formanden, at man ikke fra hovedkredsens side 

havde taget initiativ til sammenlægning med 6. hovedkreds, da ledelsen i denne ikke havde interesse 

i dette. Desuden havde man i holdturneringen i 6. hovedkreds udelukkende Mester-, A- og D række, 

hvilket næppe var attraktivt. 

 

Claus Rossen, Viborg mente, at også nr. 2 i kvalifikationsstævnet i Pokalturneringen skulle have 

betalt frokosten ved finalestævnet; Morten Fabrin replicerede, at det var bestyrelsens opfattelse, at 

der skulle være forskel på at blive nr. 1 fremfor nr. 2.  
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Leif Hamborg oplyste på forespørgsel fra Thy Skakklub om muligheden for at ophæve 60-km-

reglen, at han tog hensyn til hold med mange skoleskakspillere, således at disse ikke fik de længste 

udebaneture.    

 

Beretningen blev derefter godkendt enstemmigt. 

 

Ad. 3. Kasserer Aksel Hansen gennemgik regnskabet – se bilag. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 4. Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad. 5. Aksel Hansen fremlagde det i forbindelse med regnskabet udarbejdede budget og foreslog 

uændret kontingent. 

Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 6. Valg. 

 

a. Morten Fabrin blev genvalgt som formand. Leif Hamborg blev nyvalgt til bestyrelsen. 

b. Sigurd Rindom blev genvalgt som revisor. 

c. Jesper Lund Thomsen og Preben Albertsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 

d. Søren Ejdum genvalgtes som revisorsuppleant. 

 

Morten Fabrin takkede Jesper Dürr Christiansen for dennes arbejde i bestyrelsen siden 2008, 

herunder 2 år som formand, og overrakte ham en vingave 

 

Ad. 7. Steen Juul Mortensen opfordrede til at deltage i Senior-DM og Senior-DM i Hurtigskak og 

seniorturneringer i udlandet. 

 

.Morten Fabrin afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten for god ledelse af mødet. 

 

 

 

  Sigurd Rindom     Steen Juul Mortensen 

                              Dirigent              Sekretær 


