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Generalforsamling den 17. marts 2018 i Vejen. 
Formandsberetning 

 
Før aflæggelse af beretningen vil jeg bede forsamlingen et øjebliks stilhed til minde om de 
medlemmer/skakkammerater, der er afgået ved døden i årets løb. 
Tak! 
 
1. Om bestyrelsens arbejde 

 
Bestyrelsen har i beretningsperioden holdt 4 bestyrelsesmøder med Vejen som fast mødested på 
grund af byens centrale beliggenhed i den geografisk store hovedkreds. 
 
Mødereferater offentliggøres på hovedkredsens hjemmeside (http://sydjysk-hk.dk/), der, bortset fra 
de direkte mail-udsendelser til klubformændene, er bestyrelsens vigtigste informationskanal. 
 
Hjemmesiden står også til rådighed for distribution af de enkelte klubbers info til resten af 
hovedkredsen, og jeg vil gerne opfordre jer til at udnytte denne mulighed og også til at gøre jeres 
medlemmer opmærksom på den. 
 
Hovedkredsbestyrelsens indstillinger vedr. hæderstegn og initiativpræmie vil jeg nævne under 
dagsordenens sidste punkt: Eventuelt. 
 

2. Løbende aktiviteter   
 
Det er Hovedkredsens formål: 
- at virke for skakspillets udbredelse og udvikling i hovedkredsens område 
- at virke som bindeled mellem hovedkredsens medlemmer og mellem hovedkredsen og Dansk Skak  
   Union 
- at skabe fællesskab og kammeratskab blandt skakspillerne i hovedkredsen 
 
Virkemidlerne har først og fremmest været at sørge for at afholde holdturneringen, 
pokalturneringen og de 7 SydGrandPrix-stævner. Holdturneringen og SGP er afsluttet, mens 
pokalturneringen for 4-mandshold stadig er i gang med en ny struktur, vi afprøver som resultat af en 
høring blandt klubberne. Med kun 4 tilmeldte hold i 2017 var det nødvendigt at finde en ny løsning i 
håbet om at få flere klubber til at stille med hold.  Det er i en vis udstrækning lykkedes. I hvert fald 
har vi oplevet fremgang i.f.t. sidste år.  Mere om de 3 turneringer senere under de særskilte punkter 
på generalforsamlingsdagsordenen, men samlet set har der været 292 deltagere i holdturneringen 
og 286 deltagere (148 forskellige spillere) i SGP-serien. Det er en god procentdel af den samlede 
medlemsskare og understreger, at disse turneringsformer fortsat er vigtige aktiviteter.  
 
Hovedkredsen kan også tage initiativ til afholdelse af individuelle turneringer i den udstrækning, de 
lokale klubber ikke dækker dette behov. Det synes jeg imidlertid, at de lokale klubber gør. Alt i alt er 
der masser af muligheder for at komme til at spille skak for det let vigende antal medlemmer i 
hovedkredsen. 
 

http://sydjysk-hk.dk/
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Flagskibene har også i 2017 været Sondex Cup (120 deltagere), Horsens Lang Weekend (148 
deltagere) og Fredericia Skakforenings ambitiøse kombination af IM chess, åben EMT og 
hurtigskakturnering.  
 
Ud over disse markante arrangementer har beretningsåret som sædvanlig budt på mange mindre, 
lokale turneringer med færre deltagere hver for sig. Det gælder både åbne EMT-er, koordinerede 
klubturneringer, eller turneringer, der arrangeres som samarbejdsprojekter mellem naboklubber.  
Hertil kommer diverse arrangementer med hurtigskak og lynskak. 
 
Ingen nævnt, ingen glemt – men også sådanne turneringer er vigtige for et bredt og varieret tilbud, 
der tilsammen giver et godt skakmiljø. 
 
De store turneringer har HK-bestyrelsen valgt at støtte, men ellers klarer de fleste arrangører 
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. 
 
Det gælder også for de aktiviteter, der nok ikke skal henregnes under turneringer. Lad mig blot 
nævne enkelte eksempler: 
 
Ribe og Varde har haft arrangementer med Sune Berg Hansen – foredrag og simultan. Skakklubben 
Evans har i flere år samarbejdet med Vejle Bibliotekerne og har fået skak med på bibliotekets 
offentlige arrangementsprogram. I 2017 var Morten Fabrin inviteret til at fortælle om Christian 
Poulsen med udgangspunkt i Mortens bog om ”Plovjernet”.  
 
Til sidst vil jeg nævne, at DSU har fået øje på Løgumkloster Højskole som et godt og billigt sted for 
skakarrangementer med overnatning. Derfor placerede Unionen sit nye initiativ – Skaklejr for voksne 
– her i weekenden den 23.-25. februar 2018. Det blev en stor succes. 
 

3. Nye initiativer i løbet af året 
 
På sidste års generalforsamling hvor der var udskiftning på væsentlige bestyrelsesposter, blev der 
efterlyst nye frivillige til at tage over på opgaver, der ikke nødvendigvis behøver at ligge hos 
bestyrelsen. Det lykkes ikke rigtigt at rekruttere nye folk, hvorfor bestyrelsen har måttet deles om 
opgaverne efter bedste evne. Ikke ideelt, men nødvendigt, indtil nye frivillige melder sig på banen. 
Samtidig har der været behov for at kigge nærmere på de ”faste” aktiviteter for at imødegå 
stagnation eller tilbagegang. Derfor har bestyrelsen taget en række nye initiativer. 
 
SydGrandPrix. Bestyrelsen vil gerne imødegå de seneste sæsoners nedgang i deltagerantal. Derfor 
har vi udsendt en enkel og meget konkret ”markedsføringsvejledning” til arrangører af de enkelte 
stævner. Ikke alle deltagere kommer helt af sig selv, men kan gerne bruge et venligt skub Heldigvis 
har teknologien givet os mange gode værktøjer til nem og gratis kontakt. Det skal udnyttes! 
 
Pokalturneringen. Efter en høring hos klubberne har vi forsøgsvis fundet frem til et nyt format for 
pokalturneringen for 4-mandshold. Det var ikke nogen nem opgave, fordi meningerne var delte. Jeg 
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håber dog, at pokalturneringen i det nye format – med lokale, indledende stævner placeret 
forskellige steder i kredsen på almindelige (hverdags)klubaftner – vil tiltrække flere og flere klubber 
og hold. Det er en hyggelig turneringsform, uanset om man har ambitioner om at deltage i Dansk 
Skak Unions landsfinale i Pinsen eller ej. 
 
Ungdomsskak. Det har heldigvis været muligt at samle en nogenlunde fuldtallig skoleskakgruppe i 
forbindelse med SGP-stævnerne, men for at få bedre hul igennem til de mange skakspillende 
skolebørn har bestyrelsen forsøgt at nedsætte et skoleskakbrobygningsudvalg. Lars Wisler vil sikkert 
sige lidt mere om dette forsøg under pkt. 8, men jeg kan allerede her røbe, at de kandidater, vi havde 
i kikkerten som udvalgsmedlemmer, ikke har ladet sig overtale. 
 
Holdturneringen. I holdturneringen er der gennem flere år blevet større og større forskel på teori og 
praksis. Det skal forstås på den måde, at der ikke længere er hold nok til den struktur, der er 
beskrevet i reglementet. Derfor blev klubberne inviteret til at bidrage med forslag til ændringer, der 
på ny bringer reglement og virkelighed i samklang. Et forsøg på at udvise rettidig omhu, selv om det 
er svært at forene delte meninger. Resten af generalforsamlingen vil vise, hvor langt vi kommer i år. 
 

4. Udfordringer og muligheder  
 
Rekruttering. Medlemstallet falder fortsat i Sydjysk Hovedkreds. Vi har mistet 100 medlemmer i 
løbet af de seneste 4 år (13 siden 31.12.2016), og status pr. 31-12-2017 er 509 medlemmer. 
Problemet er, at ingen hidtil har fundet de vises sten, når det gælder rekruttering, og med en 
stigende gennemsnitsalder i de fleste klubber kniber det også med frivillige – d.v.s. menneskelige 
ressourcer til både drift og udvikling. Jeg har sagt dette før:  Det er ikke nok at bekymre sig om egen 
klub, for skakmiljø og aktiviteter er afhængige af, at der er mange klubber fordelt ud over 
hovedkredsen, og at de trives.  
 
Der skal tænkes ud af boksen og vi skal blive meget bedre til at tage godt imod nye, potentielle 
medlemmer – med et fleksibelt skaktilbud. Samt naturligvis fastholde dem, der allerede er inde i 
folden. 
 
Geografien. Afstanden mellem klubberne er blevet en stigende udfordring, efterhånden som klubber 
har lukket og slukket. Det er et problem i.f.t. den brede rekruttering. Det er så blevet tydeligt for mig, 
at afstanden mellem de tilbageværende klubber (i en stor hovedkreds som Sydjysk) også er et 
mærkbart problem. Jeg kan godt se, at der er langt fra Horsens til Tønder eller Sønderborg, men man 
kan komme ganske vidt omkring i hovedkredsen med en times bilkørsel. At vi tilsyneladende også 
har et massivt øst-vest-problem, har overrasket mig. Er det den fysiske eller mentale afstand, der er 
den største udfordring? Vi bliver nødt til at køre til fælles arrangementer, og de fleste skakklubber i 
hovedkredsen er ikke placeret særlig centralt. 
 
Pulje til aktivitetsfremmende formål. Med generalforsamlingens tilslutning afsatte vi sidste år en 
pulje på 15.000 kr. til aktivitetsfremmende formål. I løbet af 2017 har vi også fået udarbejdet et 
ansøgningsskema, der skal gøre det let for klubberne at søge og let for bestyrelsen af behandle 
ansøgninger. Jeg må sige, at vi ikke er blevet væltet omkuld af ansøgninger, så her er fortsat 
muligheder for klubber med gode ideer. 
 



Dansk Skak Union 
Sydjysk Hovedkreds 
 
 

Fælles kampagner. Har I andre ideer til, hvordan hovedkredsen kan koordinere og støtte arbejdet i 
klubberne, eller om tiden er inde til udarbejdelse til fælles kampagnemateriale, eller… så lytter jeg 
gerne.  
 

5. Afslutning 
 
For os, der vel kan betegnes som passionerede skakspillere, er mulighederne for velarrangerede 
turneringer, hyggelige møder med skakkammerater, live-skak og masser af nyheder og informationer 
fra skakverdenen via internettet bedre end nogensinde. Men som organisationsfolk er vi nødt til at 
tænke på fremtidens skakliv; og selv om folkene bag Fucking skak laver en masse sjov og ballade, der 
også kan tiltrække nye skakspillere, er det svært at forestille sig et skakmiljø uden organiserede 
skakklubber. Derfor håber jeg, at vi om nogle timer igen kan drage hjem fra Vejen med lyst og energi 
til at arbejde med alt det, der fører fremad for dansk skak.  
 
Selv om vi endnu ikke har opnået norske tilstande, er der masser af positiv, offentlige omtale af skak 
også i Danmark, og hvis man blot sender stof til lokalpressen, er der gode chancer for at synliggøre 
klubben i lokalområdet.  
 
Til sidst vil jeg takke kollegerne i Hovedkredsbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. 

 
/Karl Posselt – 17-03-2018 

 


