Dansk Skak Union
Sydjysk Hovedkreds

Generalforsamling den 20. februar 2016 i Vejen.
Formandsberetning

Organisatorisk. Sydjysk Hovedkreds blev født, sidst vi mødtes på en ekstraordinær, stiftende
generalforsamling lørdag den 16. maj 2015 her på Sportshotel Vejen. Efter nogle års tilløb og
etablering af samarbejder om holdturnering og SydGrandPrix lykkedes det at nå til enighed om
at tage det fulde skridt i form af dannelsen af en ny, fælles Hovedkreds. Det var en rigtig
beslutning, og jeg kan kun anbefale andre Hovedkredse at overveje tilsvarende, når en
strukturreform ikke besluttes fra centralt hold.
Efter generalforsamlingen, der valgte Bjarne Rasmussen som kasserer og undertegnede som
formand, konstituerede bestyrelsen sig med Søren Krabbenhøft som sekretær, Christian Dahl
som holdturneringsleder og Claus Marcussen som juniorkoordinator. Som supplement til denne
rollefordeling har vi samlet kasserer- og kartoteksførerfunktion hos Bjarne Rasmussen samt
valgt at drage nytte af Claus Marcussens it-ekspertise til også at gøre ham til webmaster.
Økonomi. Kassererne i de gamle 4. og 5. HK ordnede det praktiske vedr. det økonomiske
mellemværende, der opstod i forbindelse med fusionen, og den endelige opgørelse skete pr.
30-06-2015. Derefter fik klubberne i den gamle 4. HK tilbagebetalt den merkapital, der i
forhold til 5. HK var opsparet i årenes løb.
Siden den stiftende generalforsamling har vi holdt 5 bestyrelsesmøder, og vi valgte fra
begyndelsen Vejen som centralt mødested.
Hjemmeside. Som første opgave tog vi fat på en akut opgave med at etablere en ny
hjemmeside til afløsning af de hidtidige, ret livløse www.4hk.dk og www.femtehk.dk
hovedkredssider. Med
http://sydjysk-hk.dk har vi fået et redskab til kommunikation, som ikke alene er
Hovedkredsbestyrelsens, men som gerne skal bruges mest muligt af klubberne. Referater fra
HK-møder ligger der, men I har fået eller kan få login-oplysninger hos Claus, og forhåbentlig
har alle klubber mindst et medlem, der kan sørge for at lægge informationer på siden. I den
forbindelse er det naturligvis også nødvendigt, at man også søger information på siden – d.v.s.
besøger den regelmæssigt. Det er en udfordring at trække bevaringsværdig information ud af
de gamle hjemmesider, men muligheden er der, hvis vi ved, hvad vi har brug for at gemme. I
øvrigt tager Claus også gerne imod ideer til videreudvikling af siden.
SydGrandPrix. Det er ikke lykkedes at finde en afløser for Svend Erik Kramer, der trådte ud
af SGP-udvalget sidste år. SGP-kontoen er overgået til Hovedkredskassereren, og
resultatformidling sker nu via Hovedkredsens hjemmeside, men Preben Sørensen har i
perioder stået lovlig alene med planlægnings- og koordineringsopgaven. Bestyrelsen efterlyser
derfor fortsat 1-2 frivillige til SGP-udvalget. Hurtigskakturneringerne har været et
deltagermæssigt flagskib i flere år, men i den igangværende sæson er deltagerantallet
desværre faldet ret markant. Det må vi hjælpe hinanden med at gøre noget ved, selv om 118
deltagere i alt i de første 6 stævner ikke er helt ringe. Jeg vil især pege på, at vi bør have en
fuldtallig skoleskakgruppe ved hvert stævne for at sikre rekruttering af nye talenter til
klubberne. Der bliver lejlighed til at drøfte SGP under pkt. 9, hvor Preben Sørensen vil
orientere og gøre status.
Holdturneringen. Divisionsturneringen. Trods Esbjerg Skakforenings nedrykning fra
Skakligaen i sæsonen 2014-15 har Hovedkredsen også i indeværende sæson et skakligahold,
nemlig Bov. En imponerende præstation, der ikke ødelægges af Bovs øjeblikkelige
bundplacering. Der er stadig en dobbeltrunde til at rette op på situationen. Jeg ønsker Bov
held og lykke den 5.-6. marts!
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I 1. division ligger Evans, Esbjerg og Haderslev godt til som nr. 2, 3 og 4 inden sidste runde.
I 2. division ligger Springeren og Fredericia inden sidste runde i toppen af rækken, mens
Evans, Ribe og Horsens kæmper i bunden.
For ikke så længe siden udviklede DSU et turneringssystem, der blev stillet til rådighed for
klubberne til administration af enkeltmandsturneringer. Dette system fik i 2015 en ”lillebror” i
skikkelse af et system til administration af holdturneringerne – både divisionsturneringen og
hovedkredsholdturneringerne. Udviklingen af systemet blev grebet helt rigtigt an, idet
turneringslederne fra de enkelte hovedkredse blev inviteret på et kursus eller en ”hands-on”
workshop, hvor de kunne få indflydelse på udformningen af det endelige system. En god
proces, der resulterede i et produkt, DSU fortjener ros for. Et syvmileskridt i forhold til tidligere
år, hvor manglen på et køreklart administrationssystem har skabt kaotiske tilstande i
forbindelse med holdturneringens start.
Christian Dahl vil under dagsordenens pkt. 6 nærmere redegøre for sæsonens
Hovedkredsholdturnering, der nu nærmer sig sin afslutning.
Ungdomsskak. DSU lancerede i efteråret 2015 et nyt koncept for ungdomsskak bestående af
Ungdoms-GrandPrix-er rundt om i landet som kvalifikation til et Ungdoms-DM, der skal finde
sted for første gang i maj 2016. Det har naturligvis ikke været helt nemt at trække i gang, og
der har været diskussion om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at inddele deltagerne i
aldersgrupper frem for styrkegrupper, men der er eksempler på, at ungdomsspillere, der i
første omgang optræder uden klubmedlemskab i en turnering senere melder sig ind. Dansk
Skole Skak har vind i sejlene på mange skoler, men broen fra skak i skolen til DSU-klubberne
er stadig alt for smal. Senest har vi i HK-bestyrelsen bevilget tilskud til et forsøg med
regelmæssige åbne træningssamlinger for børn og unge i den østlige del af Hovedkredsen.
Dansk Skak Unions Sommerskaklejr er efter et enkelt år i Skanderup vendt tilbage til Tjele –
med fuldt hus (120 deltagere) både i 2015 og på den kommende lejr i 2016. Der er endda
oprettet venteliste. Vi kan derudover glæde os over, at der blandt lejrlederne er flere fra
Sydjysk HK.
Claus fortæller lidt mere om ungdomsskak under dagsordenens pkt. 8.
Turneringer/Arrangementer i Hovedkredsen. Man kan somme tider overveje, om der er
for mange turneringstilbud til for få medlemmer. Under alle omstændigheder er
turneringsaktiviteten i Hovedkredsen rigtig god. Vi har flagskibe som Sondex Cup (132
deltagere i 2015), Horsens Lang Weekend (128 deltagere i 2015), IM turneringen i Fredericia.
Desuden SGP-serie, Hovedkredsmesterskab, en lang række åbne klub- eller byturneringer,
samt turneringer, hvor flere klubber samarbejder om arrangøropgaven (Slotsturnering,
Grenzturnering osv.) og på den måde støtter hinanden i et lokalområde. Enkelte af
turneringerne har HK-bestyrelsen valgt at støtte, men de fleste klarer finansieringen selv.
Jeg vil undlade ved denne lejlighed at nævne enkeltresultater, men blot henvise til
turneringssystemet, der er et udmærket redskab til lynhurtig resultatformidling. Desuden vil
jeg takke de klubber, der tager slæbet som arrangører.
Pokalturneringen. Der var ganske ringe tilslutning til Pokalturneringen i 4. og 5. HK i foråret
2015. I 5. HK kæmpede 4 hold i bredderækken om kvalifikation til finalestævnet, men
kvalifikationsdagen blev aflyst i 4. HK p.g.a. for få tilmeldinger. Der var dog deltagere i alle
rækker i finalestævnet (afholdt i Svendborg den 24. maj 2015) fra klubber i Sydjysk HK, og
Fredericia Skakforenings hold blev nr. 2 i bredderækken, mens Evans blev nr. 3 i
juniorrækken. Her i 2016 efterlyser vi en klub som arrangør af et kvalifikationsstævne i
Hovedkredsen – under forudsætning af, at der melder sig et rimeligt antal deltagende hold.
Jeg har bedt jer om at undersøge, om I regner med at sende hold til et kvalifikationsstævne i
Hovedkredsen i år, inden vi sætter en arrangør i gang. Vi får lejlighed til at drøfte
Pokalturneringen under dagsordenens pkt. 7.

Dansk Skak Union
Sydjysk Hovedkreds
Initiativpræmier og hæderstegn. Bestyrelsen har valgt at indstille følgende i 2016:
Hæderstegn: Hugo Madsen (Korning Skakklub)
Initiativpræmie: Tønder Skakklub
Dansk Skak Union. De nye vedtægter for Sydjysk HK blev godkendt i Hovedbestyrelsen den
30-08-2015. Indtil videre har vores eksempel ikke givet anledning til yderligere HK-fusioner,
men 9. HK har dog i et stykke tid budt sig til i forhold til 6. og 7. HK, der indtil videre ikke har
vist tilsvarende interesse.
En skaklinje på Tjele med GM Allan Stig Rasmussen som lærer fik tilsagn om økonomisk støtte
fra DSU, men der var desværre for få elever til at oprette linjen i 2015.
Ratingreglementet er under ændring, så den nye nedre grænse bliver på 500.
DSU kører i øjeblikket med underskud, og HB vil på Delegeretmødet i Påsken fremsætte
forslag om en kontingentstigning med udgangspunkt i prisudviklingen siden sidste stigning, der
ligger 7 år tilbage (2009). Desuden er der truffet beslutning om at satse et betydeligt beløb fra
egenkapitalen til kampagneaktiviteter for at skaffe flere (og yngre) medlemmer, der kan være
med til at sikre den fremtidige driftsøkonomi og en levedygtig udvikling af organisationen.
Medlemsrekruttering. I forlængelse af denne satsning fra DSUs side må jeg desværre
konstatere, at medlemstallet falder i Sydjysk Hovedkreds. Over de seneste 3 år har vi mistet
ikke færre end 87 medlemmer og siden 31-12-2014 er medlemstallet faldet med 45 fra 578 til
533. Tallene dækker over naturlig afgang (dødsfald), fraflytning (unge, der flytter for at få en
uddannelse) og nedlagte klubber. Men halvdelen af faldet det seneste år skyldes nedgang i
børne- og ungdomsafdelingen. Resultatet af en fremskrivning på grundlag af disse tal er
uhyggelig.
Jeg har ikke løsningen på den udfordring, vi står over for, men meget tyder på, at vores
kommunikation vender for meget indad, så medlemmerne bliver informeret bedre og bedre,
mens ikke-medlemmer i for høj grad møder indforståethed, når de viser interesse. Én af
løsningerne må altså være at tænke ud af boksen og komme potentielle medlemmer langt
mere i møde. Desuden er vi nødt til at løse alderskløften ved at udnytte medvinden inden for
skoleskak til at få skakbørn ind i klubberne i ”bunker” og derefter bruge de nødvendige
ressourcer til at gøre klublivet attraktivt for dem.
Den offentlige omtale af skak har sjældent været mere omfattende og mere positiv end nu, så
jeg vil slutte med en opfordring til jer alle om ikke at vente på bedre tider for den organiserede
skak, men at bidrage til at skabe dem. Held og lykke med dette arbejde. Har I ideer til,
hvordan Hovedkredsen kan støtte og koordinere, lytter jeg gerne.
Til allersidst vil jeg takke kollegerne i Hovedkredsbestyrelsen for et godt samarbejde i det
forløbne år.
/Karl Posselt

