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Generalforsamling den 25. marts 2017 i Vejen. 
Formandsberetning 

 
Før aflæggelse af beretningen vil jeg bede forsamlingen et øjebliks stilhed til minde om de 
medlemmer/skakkammerater, der er døde i årets løb. 
 
1. Organisatorisk  

 
Bestyrelsesmøder. Bestyrelsens årshjul. Siden sidste års generalforsamling har vi holdt 5 
bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et ganske kort konstitueringsmøde efter generalforsamlingen. 
Da der ikke skete udskiftninger i bestyrelsen sidste år, fortsatte vi med uændret besætning på de 
enkelte poster og med Vejen som fast, centralt mødested. 
 
Hjemmesiden. Information om bestyrelsens arbejde (mødereferater) kan findes på hjemmesiden 
http://sydjysk-hk.dk/.  Hjemmesiden er imidlertid ikke kun tænkt som bestyrelsens 
informationskanal, men desuden som et generelt tilbud til klubberne, der har mulighed for at dele 
og sprede information, der er af fælles interesse. Det kan være turneringsinvitationer, resultater og 
meget andet. Hjemmesiden bliver brugt, men kan sagtens holde til endnu mere liv. Så husk som fast 
rutine at lægge info på siden og i kalenderen, når I har noget, der har interesse ud over klubben selv. 
Alle klubber har fået login fra Claus Marcussen, og hvis I brug for sidemandsoplæring, finder vi nok 
ud af det.  
 
Hovedkredsbestyrelsens indstillinger vedr. hæderstegn og initiativpræmie vil jeg nævne under 
dagsordenens sidste punkt: Eventuelt. 
 

2. Det, der lykkedes bedst   
 
I forhold til Hovedkredsens formål og virkemidlerne til at opfylde formålet har vi levet op til 
intentionen om at afholde holdturneringer – både den almindelige holdturnering og 
pokalturneringen i hurtigskak for hold. I får lidt mere orientering om disse under senere punkter på 
dagsordenen.  
 
Derudover kan Hovedkredsen tage initiativ til afholdelse af individuelle turneringer i den 
udstrækning, de lokale klubber ikke dækker dette behov. Det gør de lokale klubber imidlertid.  
Jeg synes, at turneringsaktiviteten i Hovedkredsen er rigtig god. Vi har flagskibe som 

Sondex Cup (136 deltagere), Horsens Lang Weekend (136 deltagere), Fredericia IM chess inkl. en 
åben EMT og hurtigskakturnering.  

 
I 2016 påtog Fredericia sig desuden at arrangere DM i hurtigskak og i 2017 har Løgumkloster 
arrangeret Senior DM med så stor succes, at det kan være svært for Vagn Lauritzen og Svend Erik 
Kramer at slippe af med værtskabet igen! 
 
Ud over disse markante arrangementer og vores SGP-serie, som jeg vender tilbage til, har 
beretningsåret som sædvanlig budt på et hav af mindre turneringer med færre deltagere og lavere 
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gennemsnitsspillestyrke. Det gælder både enkeltklubbers koordinerede klubturneringer eller Opens 
samt turneringer, der arrangeres som samarbejdsprojekter mellem naboklubber.  
 
Lad mig nævne Slotsturneringen (Bov, Gråsten, Alssund), Grindsted Bymesterskab (20 deltagere), 
Rask Mølle Open (10 deltagere), Rask Mølle Halloween (14 deltagere), Grenzturneringen, Grenz-
Grand-Prix, Løgumkloster Byturnering (20 deltagere), Midtjysk EMT i Nr. Snede (14 deltagere), 
Sønderborg Mesterskabet (20 deltagere), Trekantturneringen (Bov, Gråsten, Alssund), Varde 
Weekend (20 deltagere). 
 
Også sådanne turneringer er vigtige og af stor betydning for et varieret tilbud og et godt skakmiljø. 
 
De store turneringer har HK-bestyrelsen valgt at støtte efter ansøgning, men de fleste arrangører 
klarer finansieringen selv. Jeg vil undlade ved denne lejlighed at nævne resultater, men blot henvise 
til turneringssystemet, der er et udmærket redskab til lynhurtig resultatformidling. Desuden vil jeg 
takke de klubber, der tager slæbet som arrangører. 
 
SydGrandPrix. Hurtigskakturneringerne har været et deltagermæssigt flagskib i flere år, men i de 
seneste sæsoner er deltagerantallet desværre faldet. Det må vi hjælpe hinanden med at gøre noget 
ved, selv om 184 deltagere (Fejl: tallet efterfølgende korrigeret til 285!) i alt fordelt på 7 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. Det er heldigvis lykkedes fint i de 2 sidste stævner i 
Horsens og Vejle.  
Der bliver lejlighed til at drøfte SGP under pkt. 9, hvor Preben Sørensen vil orientere og gøre status. 
Preben ønsker i øvrigt – desværre – at udtræde af SGP-udvalget, så vi har brug for 2-3 nye frivillige i 
denne sammenhæng. 
 
Holdturneringen. Holdturneringsleder Christian Dahl vil under dagsordenens pkt. 6 nærmere 
redegøre for sæsonens Hovedkredsholdturnering, men her en lille omtale af Divisionsturneringen.  
I 1. Division gruppe 2 var Sydjysk Hovedkreds repræsenteret af 5 af gruppens 8 hold, og det lykkedes 
Bov at vinde gruppen og derfor være klar til XtraCon-Skakligaen igen fra næste sæson. Godt gjort og 
til lykke! Mindre godt gik det for Esbjerg Skakforening, der må tage turen ned i 2. Division fra samme 
gruppe. 
 
I 2. Division Gruppe 3 lykkedes det for Fredericia Skakforening at erobre førstepladsen med et 
forspring på 3 points til nærmeste konkurrent. Dermed rykker Fredericia op i 1. Division, mens 
Haderslev og Springeren desværre må rykke ned. 
 
Pokalturneringen for 4-mandshold står også på Hovedkredsens program. Kvalifikationsstævnerne til 
Dansk Skak Unions pokalfinale var ved at gå i sig selv i de 2 tidligere Hovedkreds p.g.a. manglende 
tilslutning fra klubberne. I 2016 lykkedes det at gennemføre et vellykket kvalifikationsstævne i 
Hovedkredsen – med 10 hold i bredderækken, mens 2 tilmeldte elitehold (Evans og Fredericia) gik 
direkte til Pinsefinalen uden at spille om det.  
 
Ungdomsskak. Selv om Dansk Skak Unions ungdomsskak er organiseret efter alder frem for 
spillestyrke, er det lykkedes at få en dispensation fra reglementet, således at ungdomsspillernes 
deltagelse i SydGrandPrix kan give points til Unionens U-GP. 
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DSU´s skaklejr på Tjele er de senere år igen blevet et tilløbsstykke og så stor en succes, at 
skakspillerne skal sidde klar ved tasterne, så snart der åbnes for tilmelding for at være sikre på en 
plads. Der deltager både unge skakspillere og lederdrivkræfter fra Hovedkredsen i sommerlejren. 
En nyskabelse er juniortræningssamlinger i Trekantområdet med Dansk Skole Skaks Vejlekreds som 
initiativtager. Hovedkredsen har efter ansøgning givet et økonomisk tilskud til samlingerne. 
Claus fortæller lidt mere om ungdomsskak under dagsordenens pkt. 8.  

 
3. Udfordringer, muligheder, løsninger  

 
Desværre er der også ting, der ikke er lykkedes så godt i beretningsåret. 
 
Holdturneringen. Kun 2 klubber tilmeldte juniorhold til holdturneringens C-række. For lidt som 
grundlag for et par lørdagsstævner, som vi tidligere har kunnet gennemføre.  
I Horsens er der kommet god gang i ungdomsskakken, og jeg skal hilse fra Tim Bjerre (Horsens) og 
opfordre jer alle til at arbejde for, at der igen kan skabes grundlag for en C-række som led i at få 
integreret nye børn i klublivet. 
 
Individuelt Hovedkredsmesterskab. Haderslev forsøgte i 2016 i 2 omgange at arrangere Sydjysk EMT. 
Først som en traditionel 7 runders EMT i forlængelse af sæsonen 2015-16. Senere som en 5 runders 
weekendturnering i september. Begge gange var der for få tilmeldinger og for ringe spredning i 
deltagerfeltet til, at man med rimelighed kunne afvikle turneringen som kvalificerende til en titel 
som Hovedkredsmester. Turneringen ligger nu i dvale, indtil en ny klub/arrangør vil gøre et nyt 
forsøg. 
 
Dansk Skak Unions Ungdomsskak. I 2016 blev Ungdoms Grand Prix finalestævnet aflyst, og selv om 
SGP-resultater nu godkendes som kvalifikation til finalen, lever DSU langt fra op til egne ambitioner 
og at sparke gang i ungdomsskakken. P.g.a. en nærmest ikke vedligeholdt hjemmeside til 
resultatformidling, der trods rykkere ikke bliver ajourført, er det umuligt at skabe motivation hos de 
unge. 
Det er højst utilfredsstillende. Problemerne er tilsyneladende ved at blive erkendt hos DSU´s ledelse, 
hvor der nu arbejdes med forslag om at etablere et målrettet Ungdoms-FU med egen økonomi og 
beføjelser. 
 
Organisationsudvikling. Efter knap 2 år i DSU´s Hovedbestyrelse er det blevet tydeligt for mig, at der 
er behov for organisationsudvikling og handlekraft. Der er brug for bedre sagsforberedelse og 
beslutningsgrundlag til HB-møderne, og der er brug for ressourcer til opfølgning, når beslutninger er 
truffet. Da rekruttering af frivillige er en udfordring overalt i foreningslivet, er det ikke sikkert, at vi 
fortsat kan klare os med et DSU uden lønnet arbejdskraft med konsekvenser for kontingentniveauet. 
 
Fra DSU kan jeg i øvrigt nævne, at der er truffet beslutning om fortolkning af overgangsaftalen efter 
Hovedkredsfusionen, så overgangsordningen gælder til og med holdturneringssæson 2017-18. D.v.s. 
oprykning til Divisionsturneringen som hidtil efter afslutning af sæson 2017-18. 
 
Divisionsturneringsdatoerne for holdturneringen 2017-18 er fastlagt efter en lang og besværlig 
diskussion. Resultatet er nogenlunde tilfredsstillende, men det er utilfredsstillende, at der hvert 
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eneste år er stor usikkerhed om, hvad HB ender med at beslutte. 
 
Elitepolitik. Det har været nødvendigt at træffe nogle ubehagelige beslutninger for at styre 
økonomien. Disse beslutninger er ikke faldet i god jord hos elitespillerne og kan/vil få konsekvenser 
for, hvem der ønsker at deltage på repræsentative hold. Det handler om at finde en passende 
balance mellem ressourceforbruget til henholdsvis elite og bredde. Man kan vel sige, at vi har en ret 
god elite, men for få medlemmer til at dække de udgifter, der følger med. 
 
Informationspolitik. Drøftet grundigt i HB, uden at vi er nået til vejs ende. Foreløbig konklusion: Den 
samlede økonomiske ramme til DSU´s information ligger fast, men bør udnyttes anderledes end 
hidtil i takt med de tekniske muligheder og mange nye informationskanaler. Skakbladet vil der 
formentlig aldrig kunne opnås enighed om i medlemskredsen. 
 
Medlemskampagne. Det var meningen, at FaceBook-medlemskampagnen i Allerød og Aalborg til 
rekruttering af flere/nye voksenmedlemmer skulle have været udbredt til flere klubber i foråret 
2017. Jeg var ked af, at ingen klubber i Sydjysk Hovedkreds meldte sig klar til at tage imod DSU´s 
tilbud, men efterfølgende tror jeg, det var fornuftigt nok at bruge lidt mere tid til forberedelse. Til 
gengæld håber jeg, at én eller flere klubber i Hovedkredsen i næste sæson går i gang med at bruge 
erfaringerne fra Allerød og Aalborg. 
 
Og jeg fortsætter med noget om rekruttering. 
 
Rekruttering. Medlemstallet falder fortsat i Sydjysk Hovedkreds. Senest har yderligere en klub lukket 
og slukket, nemlig Vejen Skakforening. Jeg har ikke løsningen på den udfordring, vi står over for, men 
jeg var ked af, at ”Tænketanken” ikke kunne samle tilstrækkelig tilslutning fra klubledere i 3. 
Hovedkreds og Sydjysk Hovedkreds til ét møde for at drøfte situationen og dele ideer med hinanden. 
Jeg synes, det er nødvendigt at prioritere samarbejde, hvor vi deler viden og erfaringer, og hvor vi på 
skift både yder og nyder. Det er ikke nok at bekymre sig om egen klub, når skakmiljø og aktiviteter er 
afhængige af, at der er mange klubber, og at de trives.  
 
I forhold til medlemsrekruttering tyder meget 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.  
 
De unge. 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.  
 
Fastholdelse. Et andet element, der er afgørende for medlemstallet i skakklubberne, er fastholdelse. 
På landsplan kunne det vende medlemstilbagegangen, hvis man kunne fastholde medlemmerne. Om 
det også er et problem i vores Hovedkreds, har jeg ikke undersøgt, men vi har vel alle oplevet at få 
nye medlemmer, der forsvinder igen efter kortere tids medlemskab. Sørg for at følge op på sådanne 
tilfælde for at blive bedre til at integrere nye medlemmer i fællesskabet. 
 
En nyere udfordring, der nu også har ramt Sydjysk Hovedkreds, er rekruttering af frivillige til 
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foreningsarbejdet. Det er blevet vanskeligere at finde kandidater til klubbernes bestyrelsesarbejde, 
og i mange klubber beror klubbens eksistens nærmest på enkeltpersoner. Jeg erkender, at en 
moderne familie med mindre børn og 2 udearbejdende forældre er hårdt spændt for, men så må 
pensionisterne tage fat. Der er opgaver, der skal udføres for fællesskabet, og det er urealistisk på 
klubniveau at betale for dette arbejde. 
Frivilligrekruttering er et endnu større problem i Hovedkredse og hos DSU end i de lokale klubber. 
 
Geografien. Afstanden mellem klubberne er blevet en udfordring (vis Danmarkskortet med 
skakklubber). Fusionering af klubber bør kun ske, når alle andre muligheder er udtømt, for det koster 
medlemmer hver gang. Til gengæld er der mange andre modeller, der måske kan bruges for at skabe 
flere spillesteder for skak.  
 
Vedligeholdelse af hjemmesider og eventuelle sider på FaceBook eller andre sociale medier er 
tydeligvis også en udfordring for mange klubber. Det kræver både tid og en vis sagkundskab, men det 
er vigtigt med et realistisk ambitionsniveau. Det er vigtigere, at den information, der er på siden, er 
opdateret, end at siden indeholder en hel masse, der ikke er opdateret. 

 
4. Afslutning 

 
I begyndelsen af beretningen nævnte jeg de aktiviteter, der fungerer godt. Hensigten med også at 
nævne udfordringerne er ikke at sprede pessimisme, for vi er trods alt mange, der trives udmærket i 
det hjemlige skakmiljø, eller når vi deltager i eksterne turneringer. Jeg vil derimod gerne fremkalde 
debat og eftertanke med det formål, at vi kan tage herfra med lyst og forhåbentlig energi  til at vise 
rettidig omhu på de områder, hvor tingene halter. 
 
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 koordinere og støtte arbejdet i klubberne, lytter jeg gerne. 
 
Til sidst vil jeg takke kollegerne i Hovedkredsbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. 

  
 

/Karl Posselt – 25-03-2017 
 


