
Dansk Skak Union 
Sydjysk Hovedkreds 
 
 

Generalforsamling den 23. marts 2019 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 

 
Vi har siden sidste generalforsamling holdt 5 bestyrelsesmøder – ganske langvarige, men vi har indtil 
videre fastholdt det som aften- frem for weekendmøder. I de tilfælde, hvor der er opstået sager 
mellem møderne, har vi klaret behandlingen via mail.  
 
Medlemmer og klubber kan holde sig orienteret om bestyrelsens arbejde via mødereferaterne, der  
offentliggøres på hovedkredsens hjemmeside (http://sydjysk-hk.dk/). Den er hovedkredsens vigtigste 
informationskanal – suppleret af enkelte direkte mail-udsendelser til klubformændene. 
 
De fleste klubber har velfungerende hjemmesider – evt. også Facebooksider – men når I ikke kun 
henvender jer til egne medlemmer med intern information, vil jeg opfordre jer til at bruge HK-
hjemmesiden – herunder også linke til den, så jeres medlemmer vænnes til at holde øje med den. 
Alle klubber har, da Sydjysk Hovedkreds´ hjemmeside blev oprettet, modtaget brugernavn og 
password, og har man først prøvet at lægge info på siden et par gange, er det ikke svært. Claus kan 
hjælpe jer i gang. 
 
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 
 
Bestyrelsen har naturligvis holdt fast i de traditionelle aktiviteter – nærmere bestemt 
holdturneringen, pokalturneringen og SydGrandPrix med de 7 hurtigskakstævner i løbet af sæsonen.  
 
Holdturneringen og SGP er afsluttet, og der er udsendt invitation til pokalturneringen for 4-
mandshold, der afholdes søndag den 7. april.  
 
Samlet set har der været 256 pladser til besættelse i holdturneringen, fordelt på 7 divisionshold og 
34 hold i hovedkredsturneringen. I SGP-serien har der været 281 deltagere (143 forskellige spillere). I 
begge tilfælde er det en god procentdel af den samlede medlemsskare, og det er tegn på, at selv om 
der har været nedgang, er disse turneringsformer fortsat vigtige aktiviteter for hovedkredsen. Lidt 
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mere om de 3 turneringer følger senere under de særskilte punkter på 
generalforsamlingsdagsordenen. 
 
Hovedkredsens muligheder for selv at tage initiativ til afholdelse af individuelle turneringer har ikke 
været udnyttet i beretningsåret. Denne opgave løses udmærket af de enkelte klubber, og der er 
masser af muligheder for at komme til at spille skak for medlemmerne. 
 
De 3 store tilbagevendende begivenheder – DanPumps Kolding Bymesterskab (126 deltagere), 
Horsens Lang Weekend (113 deltagere) og Fredericia Skakforenings ambitiøse kombination af IM 
chess (10 deltagere), åben EMT (50 deltagere) og hurtigskakturnering (53 deltagere) – blev i 2018 
suppleret af en ny lukket IM-turnering, 1. Esbjerg Efterår 2018. Et dejligt initiativ i den vestlige del af 
hovedkredsen. Det gentages forhåbentlig – gerne suppleret med en open.  
 
I en hovedkreds med mange små klubber er det også værd at notere sig, at der er plads til en lang 
række åbne EMT-er, koordinerede klubturneringer, eller turneringer, der arrangeres som 
samarbejdsprojekter mellem naboklubber.  Hertil kommer diverse arrangementer med hurtigskak og 
lynskak. De er alle med til at give medlemmerne et varieret tilbud og holde liv i et godt skakmiljø, der 
både byder på konkurrence og kammeratskab. 
 
De fleste arrangører klarer finansieringen selv.  De ”store” turneringer har HK-bestyrelsen valgt at 
støtte økonomisk. Har man et særligt arrangement (til fremme af aktiviteten), som ikke lader sig 
gennemføre uden støtte, kan man bruge det ansøgningsskema, bestyrelsen har lavet. Det ligger på 
hjemmesiden (http://sydjysk-hk.dk/ansoegning-om-stoette/). I øvrigt fortjener de klubber, der 
påtager sig det store arbejde som arrangører både ros og tak. 
 
Jeg vil ikke bruge beretningen til en opremsning af resultater. Vi har jo et internetbaseret 
turneringssystem, hvor resultaterne typisk er opdateret, når en runde er spillet. Det er lige som 
transmission af live-skak fra turneringer en fornem service også for dem, der blot følger med 
hjemmefra. 
 
Skakspillet har som bekendt en lang historie, og nogle klubber har utvivlsomt bedre styr på deres 
historie end andre. I beretningsåret har jeg noteret mig, at Grindsted Skakklub og Skakklubben Evans 
har markeret deres jubilæer – henholdsvis 100 år og 85 år. Til lykke! 
 

3. Nye initiativer i løbet af året 
 
Pokalturneringen. Vi er i år vendt tilbage til den kendte model med ét kvalifikationsstævne (7. april 
2019). Til gengæld forsøger vi i år at lokke med et utraditionelt spillested centralt i hovedkredsen, 
nemlig Sønderskov Slot ikke så langt herfra. Jeg kan kun opfordre jer til at gå hjem og finde 4 
interesserede medlemmer og få tilmeldt mindst et hold – også selv om I ikke skulle have ambitioner 
om at deltage i Pokalturneringens landsfinale i Pinsen. 
 
Ungdomsskak. Det er ikke bestyrelsens fortjeneste, men jeg glæder mig over et nyt initiativ fra 
skoleskakken i Kolding og Fredericia, der lørdag den 10. november 2018 arrangerede et 
hurtigskakstævne for 4-mandshold i Kolding med intentioner om en gentagelse i foråret 2019. Håbet 
om en C-række for skoleskakhold inden for rammerne af den almindelige holdturnering er 
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efterhånden opgivet p.g.a. for få hold, men i Kolding kunne klubberne frit tilmelde et antal skakbørn 
– altså ikke nødvendigvis 4 – og derefter indgå på ”kombi-hold”. En god og fleksibel løsning. 8 hold 
deltog, men desværre kun 4 fra Sydjysk HK. Mød gerne lidt mere talstærkt op med de skakbørn, I har, 
næste gang der bliver tilbudt et sådant arrangement.  
 
Holdturneringen. På sidste HK-generalforsamling drøftede vi holdturneringen og besluttede bl.a. 
nogle ændringer for A- og B-rækkerne herunder mulighed for holdsamarbejder (M2, A og B). 
Desuden pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at udarbejde forslag til ændring af strukturen. Det 
har bestyrelsen arbejdet meget med. Forslagene har været udsendt til høring blandt klubberne. Selv 
om sagen i første omgang kan forekomme kompliceret, håber jeg, at vi kan nå til vejs ende, når vi 
skal diskutere løsninger senere på dagsordenen. Formålet med ændringerne er at lave en struktur, 
der tager højde for det faldende antal hold, og som giver flest mulige medlemmer lyst til at spille 
holdskak. 
 
DGT-udstyr. DSU fik i 2018 mulighed for at formidle et større indkøb af skakmateriel til meget 
favorable priser. Bestyrelsen besluttede at benytte sig af tilbuddet og har anskaffet noget 
skakmateriel (DGT-udstyr), som klubberne vil kunne låne til turneringer, holdkampe, udviklings- og 
kampagneaktiviteter eller lignende. Det drejer sig om:  12 sæt live-skakbrætter med tilhørende 
brikker, elektroniske ure, software og kabler til live-transmission. Yderligere 20 elektroniske ure. 
Materiellet er pakket, så det er let at transportere og opbevare. Når det ikke er i brug, er det 
opmagasineret i Fredericia. Henvendelser om lån af materiellet kan ske til Claus Marcussen (der også 
kan vejlede i opsætning af live-udstyret). 
 
Skaklejr. Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi kunne støtte klubberne ved fællesaktiviteter. Behovene 
er nok forskellige, men vi har besluttet at gøre noget ved den udfordring, der ligger i at integrere nye 
skakspillere i klubberne. Derfor har vi inviteret til en skaklejr på Askov Højskole lørdag den 30. marts. 
Formålet er at ruste nye medlemmer eller skakspillere, der styrkemæssigt er gået lidt i stå, til at klare 
sig bedre i konkurrencen med de mere erfarne klubspillere. Skak er et fantastisk spil, og der er ingen 
grund til at miste lysten, fordi man taber hele tiden. Det kan der gøres noget ved! 
 
Nyt fra Sydjysk Hovedkreds. Bestyrelsen får ikke nødvendigvis mange reaktioner på den information, 
vi sender ud. Som et forsøg udsendte jeg i januar en mail om flere forskellige emner og illustreret 
med fotos i håb om, at der så ville blive lagt mærke til den. Måske er det en god idé med noget, der 
ligner et nyhedsbrev fra Hovedkredsen nogle gange om året?! 
 
Genforeningsarrangement. Bestyrelsen har taget kontakt til kolleger (bestyrelsen for Schachverband 
Schleswig-Holstein, Bezirk Nord) syd for grænsen og arbejder på en ”grænseoverskridende skakdag” 
som led i genforeningsjubilæet i 2020. Vi prøver at arrangere en mindre generalprøve med en 
skaklandskamp på et begrænset antal brætter til efteråret (2019). Mere herom senere, efterhånden 
som planlægningen skrider frem. 
 

4. Udfordringer og muligheder  
 
Klubdød. Beretningsåret har budt på alvorlige tilbageskridt i form af klubdød. Klubberne i Oversø-
Frørup, Bov og Korning eksisterer ikke mere. Selv om nogle af medlemmerne er optaget i 
tilbageværende klubber, er nettofaldet i medlemstallet i hovedkredsen meget tydeligt. Der er for 
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mange hvide pletter på landkortet, hvor der er for langt til nærmeste skakklub. Det betyder, at 
bestyrelsen er meget indstillet på at støtte skakspillere, der vil arbejde for at stifte en ny klub, hvor 
der er grundlag for det.  
 
Frivillige efterlyses. Der er en række opgaver, der ikke nødvendigvis behøver at ligge hos bestyrelsen. 
Jeg vil gerne igen i år efterlyse et par medlemmer, der har lyst til at gå ind i SGP-udvalget. Opgaven 
løses p.t. af bestyrelsesmedlemmer, men vi vil meget gerne rekruttere nye kræfter med særlig 
interesse for denne opgave. Jeg modtager gerne navne på kandidater.  
 
Imagekampagne og rekruttering. Som bekendt har DSU gang i en imagekampagne med Rune Friborg 
som tovholder. Den skulle gerne fungere som støtte til rekruttering af medlemmer. At det er en 
påtrængende opgave, dokumenteres af udviklingen i hovedkredsens medlemstal, der med den 
omtalte klubdød ikke overraskende i løbet af 2018 (fra 01-01-2018 til 01-01-2019) er faldet med 54 
til nu kun 454 medlemmer.  
Der har været god opmærksomhed om utraditionelle skakevents i København, Hillerød og senere 
Aarhus, men det ville være fint med en yderligere spredning. Jeg har hørt, at Horsens er interesseret, 
men vil gerne opfordre jer til at være kreative i forholdt til lokale aktiviteter og gerne søge råd og 
vejledning hos Rune. Desuden til at udnytte de materialer, der også er et resultat af 
imagekampagnen (https://www.altomskak.dk/) samt være klar til at tage godt imod og integrere nye 
medlemmer i klubben. Rekruttering og fastholdelse er i øvrigt 2 sider af samme sag. 
 
Fælles initiativer. Bestyrelsen har drøftet, om der er oplagte områder, hvor Hovedkredsen kan 
understøtte de enkelte klubber og bestræbelserne på at rekruttere flere medlemmer. I første 
omgang har vi valgt at prøve med en skaklejr (fastholdelse af medlemmer). Vi har været inde på 
andre ideer: 
HK kunne lave en oversigt over ressourcer i klubberne. F.eks. i form af medlemmer med særlige 
kvalifikationer, som gerne vil hjælpe andre klubber. Liveskak i klubber, der har lyst til at 
prøve/eksperimentere. Produktion af fælles merchandise. Fælles folder med ultrakort info om de 
enkelte klubber. Skak i tomme butiksvinduer. Åbent hus i alle klubber på samme tid. Osv.  
Hvis I har medlemmer med forstand på markedsføring eller ideer til, hvordan hovedkredsen på den 
måde kan koordinere og støtte arbejdet i klubberne, så lytter jeg gerne.  
 

5. Afslutning 
 
Til slut vil jeg takke alle jer, der ikke blot er nydende medlemmer, men som har påtaget jer en til tider 
utaknemmelig organisatorisk opgave i klubben for at tilvejebringe et godt tilbud til medlemmerne. 
Også en tak, fordi I er kommet i dag og på den måde demonstrerer, at I også kigger ud over egen 
klub. 
 
Også en tak til kollegerne i Hovedkredsbestyrelsen for et godt samarbejde i endnu et år. 

 
/Karl Posselt – 21-03-2019 
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