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Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alssund (Niels Skovvart)
Esbjerg Skakforening (Jens Kr. Pedersen)
Fredericia (Claus Marcussen)
Grindsted (Lars Wisler)
Gråsten (Hansjørgen Clausen)
Haderslev (Jacob Buris)
Kolding (Michael Hald Andersen)
Løgumkloster (Vagn Lauritzen)
Ribe (2 – Peder Pharsen og Tobias Lindgaard)
Skakklubben Evans (John Jessen)
Springeren Kolding (Hans N. Paulsen)
Stouby (Jens Otto Grabau)
Tønder (Helge Andersen og Niels Falsig)
Vamdrup (Hans Chr. Baagøe)
Vojens (Karl Posselt
Søren Krabbenhøft (bestyrelsen)
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Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning,
4. Budgetoplæg
5. Fastsættelse af kontingent
6. Holdturneringen.
7. Pokalturneringen.
8. Ungdomsaktiviteter.
9. Andre aktiviteter for året.
10. Indkomne forslag
11. Valg.

•

Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand,
kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2
revisorer og en revisorsuppleant.

•

• 12. Eventuelt
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Dagsorden
• 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Niels Falsig som dirigent.
• 2. Formandens beretning
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Formandens beretning
Før aflæggelse af beretningen vil jeg bede forsamlingen om et øjebliks stilhed til minde om de
medlemmer/skakkammerater, der er afgået ved døden i årets løb.
Tak!
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 HKhjemmesiden – 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.
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Formandens beretning
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.
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Formandens beretning
Løbende aktiviteter

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 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.
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Formandens beretning
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.

Sydjysk Hovedkreds - Generalforsamling
2019

Formandens beretning
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/ansoegningom-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 liveskak 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!
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Formandens beretning
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 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.
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Formandens beretning
Nye initiativer i løbet af året
Holdturneringen. På sidste HK-generalforsamling drøftede vi
holdturneringen og besluttede bl.a. nogle ændringer for Aog 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.
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Formandens beretning
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 livetransmission. 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!
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Formandens beretning
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.
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Formandens beretning
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 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.
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Formandens beretning
Udfordringer og muligheder
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 01-012019) 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.
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Formandens beretning
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.
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Formandens beretning
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.
Endelig en tak til kollegerne i Hovedkredsbestyrelsen for et godt samarbejde i
endnu et år.
/Karl Posselt – 21-03-2019
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Dagsorden
3. Kassererens beretning
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Dagsorden
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Dagsorden
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Dagsorden
4. Budgetoplæg

5. Fastsættelse af kontingent
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Dagsorden
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
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Dagsorden
6. Holdturneringen
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2018-2019 Holdturneringen 2019-2020
• 1 Hold i Xtracon ligaen
• 2 Hold i 1. division
• 4 Hold i 2. division

• 16 8-mands hold
• 18 4-mands hold

Evans nr
10

Fredericia nr 2
Haderslev nr 7
Springeren nr 1
Esbjerg nr 2
Evans 2 nr 6
Horsens nr 8

• Ingen hold i skakligaen
• 3 hold i 1. division
• 4 hold i 2. division

Evans
Fredericia
Springeren
Haderslev
Esbjerg
Evans 2
Fredericia 2

Mesterrækkerne i sæson 2019-2020
Mesterrække 1
• Horsens
• Gråsten
• Varde
• Evans 3
• Alssund
• Springeren 2
• Tønder
• Haderslev 2

Mesterrække 2
• Jerne
• Springeren 3
• Esbjerg 2
• Stouby
• Kolding
• Fredericia 3
• Ribe
• Nørre Snede

Overblik
• 269 spillere har deltaget – ingen har scoret
maksimumpoint.
• Få tilfælde af forkert anvendt spiller
• Lidt for mange tilfælde af manglende spiller
• Indberetning har stort set været uden problemer

Præmier

• Mesterrække 1:
–
–

Fredericia 2 38BP/ 13MP
Varde 35BP / 11MP

• Mesterrække 2
–
–

Gråsten 37BP / 11MP
Esbjerg 2 31BP 10MP

• A-række 1:
• Springeren 4 9BP / 6
MP
• Varde 2 6BP / 3MP

• A-række 2
• Springeren 3 10BP /
6MP
• Løgumkloster 5,5BP
2MP

• B-række 1:
• Jerne 2 12BP / 6 MP
• Esbjerg 3 11BP / 6MP

• B-række 2
• Vamdrup 10,5BP /
6MP
• Springeren 5 9BP 4MP

Dagsorden
7. Pokalturneringen

8. Ungdomsaktiviteter

Sydjysk Hovedkreds - Generalforsamling
2019

Dagsorden
9. Andre aktiviteter for året
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Dagsorden
9. Andre aktiviteter for året
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Syd Grand Prix
Sydjysk Hovedkreds’ generalforsamling d. 23. marts 2019.
Punkt 9 Andre aktiviteter

Præcisering af tildeling af GP-point
Gældende reglement:
§ 11 – Grand Prix-points
Der afvikles årligt 7 GP-turneringer.
I den enkelte turnering tildeles følgende points for placering fra nummer 1 til 10 i
ovennævnte klasser, uanset den faktiske gruppeinddeling: 17-13-10-8-7-6-5-4-3-2.
Efterfølgende placeringer tildeles 1 point. Ved ligestilling afgør korrektion tildeling af
SGP-point (ved alle-mod-alle grupper anvendes Sonneborn-Berger og ved Monrad
grupper almindelig korrektion).
Den samlede placering opgøres efter summen af points i sæsonen.
Dog tæller kun de 4 bedste resultater.
Ved ligestilling her findes placeringen som følger (i prioriteret rækkefølge):
1. Højeste GP-point score i det afsluttende stævne.
2. Højeste GP-point score, der ikke er medregnet i den første sum; ved fortsat
ligestilling medregnes næsthøjeste score osv. indtil der er fundet en forskel (analog til
sædvanlig korrektionsberegning).
3. Lodtrækning om udelelige præmier og medaljer, deling af pengepræmier.

Præcisering af tildeling af GP-point
Ændret reglement:
§ 11 – Grand Prix-points
Der afvikles årligt 7 GP-turneringer.
I den enkelte turnering tildeles følgende points for placering fra nummer 1 til 10 i
ovennævnte klasser, uanset den faktiske gruppeinddeling: 17-13-10-8-7-6-5-4-3-2.
Efterfølgende placeringer tildeles 1 point. Ved ligestilling afgør korrektion tildeling af
SGP-point (ved alle-mod-alle grupper anvendes Sonneborn-Berger og ved Monrad
grupper almindelig korrektion). Kun spillere fra Sydjysk Hovedkreds tildeles GP-point.
Den samlede placering opgøres efter summen af points i sæsonen.
Dog tæller kun de 4 bedste resultater.
Ved ligestilling her findes placeringen som følger (i prioriteret rækkefølge):
1. Højeste GP-point score i det afsluttende stævne.
2. Højeste GP-point score, der ikke er medregnet i den første sum; ved fortsat
ligestilling medregnes næsthøjeste score osv. indtil der er fundet en forskel (analog til
sædvanlig korrektionsberegning).
3. Lodtrækning om udelelige præmier og medaljer, deling af pengepræmier.

Præcisering af tildeling af GP-point
Nuværende (tilsvarende) bestemmelse bevares uændret:
§ 13 – Præmier
Den enkelte turnering:
Præmiefordeling fastsættes af den arrangerende klub og skal
offentliggøres ved stævnet efter 3. runde.
Den samlede serie:
Den samlede præmiepulje fordeles med lige store portioner til hver
klasse, dog skal præmiepuljen i skoleskak kun være ca. halvdelen af de
øvrige.
I hver klasse udbetales præmier til placeringerne 1, 2 og 3
(fordelingsnøgle 50 % – 30 % – 20 %).
Præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra Sydjysk HK.

Dagsorden
10. Indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat forslag vedr.
Holdturneringen
- Ny Holdturnering – generelle bestemmelser
- Ny Holdturnering – strukturelle ændringer
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Holdturnering
Sydjysk Hovedkreds’ generalforsamling d. 23. marts 2019.
Punkt 10 Indkomne forslag

Generelle ændringer
i det eksisterende reglement
Præcisering af regler for hvilke spillere, der er
spilleberettigede på holdene.
Hvorfor?
• Fortolkningsmuligheder i de eksisterende regler.
• Forhold overfor divisionsturneringen og andre
hovedkredses holdturneringer; for spillere, der er
medlemmer af flere klubber.
• Ud- og indmeldelser i løbet af sæsonen.

§8 foreslås udvidet med følgende første afsnit:
Flere medlemskaber: Dersom en spiller figurerer på
styrkelisten for flere af hovedkredsens klubber, kan
vedkommende i hele turneringen kun spille for en og
samme klub; på styrkelisten for de andre klubber skal han
markeres som låst. Skulle medlemskabet i den pågældende
klub ophøre i løbet af sæsonen, kan spilleren blive
spilleberettiget for en anden af de klubber, han er medlem
af. Medlemskab og spilleberettigelse for klubber i andre
hovedkredse vedrører ikke Sydjysk Hovedkreds´
holdturnering.

§8, det nuværende første afsnit foreslås udvidet til:

Rækkefølge: Ingen spiller må spille på en lavere plads, end hans
placering på styrkelisten berettiger til; dette betyder, at de øverste 8
spillere på en klubs styrkeliste kun kan spille på denne klubs 1. hold (4
spillere, dersom klubbens 1. hold er et 4-mands hold), de efterfølgende
8 (styrkeliste nr. 9-16) kan kun spille på første- og andetholdet (4
spillere, nr. 9-12, dersom andetholdet er et 4-mands hold) og så
fremdeles. Er en spiller låst på grund af dobbeltmedlemsskab, tæller
han ikke med i rækkefølgen, dvs. med en spiller låst af denne grund
f.eks. på 5. pladsen bliver ovenstående placeringsnumre 1-9 for
førsteholdet og 10-17 for andetholdet. Hold, der spiller med i
divisionsturneringen medtages i ovenstående. Den indbyrdes placering
af de anvendte spillere på et hold skal svare til placeringen på
styrkelisten.

§8 foreslås udvidet med et nyt sidste afsnit:
Udmeldelse: Udmeldes en spiller i løbet af sæsonen af sin
klub, kan han ikke mere anvendes på den pågældende klubs
hold. Spilleberettigelse for klubbens øvrige spillere ændres
ikke.

Generelle ændringer
i det eksisterende reglement
Forslag om at lade play-off kampen udgå.
Nuværende bestemmelse:
§ 12. Sammensætning af grupperne
Følgende hold er i rækkefølge berettiget til at deltage i Mesterrække 1:
(0, 1, 2 eller 3, sjældent flere)
• Nedrykkere fra divisionen
(1)
• Vinderen af foregående sæsons Mesterrække 2
• De bedst placerede hold i foregående sæsons Mesterrække 1 i rækkefølge
hvis der ingen nedrykkere er fra divisionen, eller der af andre årsager er færre hold, vil gruppen hermed ikke være fyldt
indtil og med nr. 7 (Kun
op)
indtil og med nr. 7.
• Indtil i alt pladser er besat: De bedst placerede hold i foregående sæsons
7
(Hvis der mangler mere end 1 hold, anvendes denne regel)
alle
Mesterrække
2
Vinderen af en play-off kamp mellem foregående sæsons nr. 8 Mesterrække 1 og
højstplacerede hold i Mesterrække 2, der ikke er omfattet af pkt. 2 og 4.

(Kravet om anvendelsen af denne regel vil normalt først være kendt ved starten på den nye sæson )

Generelle ændringer
i det eksisterende reglement
Forslag om at lade play-off kampen udgå.
Ændret bestemmelse:
§ 12. Sammensætning af grupperne
Følgende hold er i rækkefølge berettiget til at deltage i Mesterrække 1:
• Nedrykkere fra divisionen
• Vinderen af foregående sæsons Mesterrække 2
• De bedst placerede hold i foregående sæsons Mesterrække 1 i
rækkefølge indtil og med nr. 7
• Indtil alle pladser er besat: De bedst placerede hold i foregående
sæsons Mesterrække 2

Strukturelle ændringer
opbygningen af turneringen
Hvorfor?
• For at finde en form, der kan få flest mulige til at
deltage i turneringen.
• For at få flere hold til 4-mands grupperne
• For at undgå skift i betingelserne ved op- og
nedrykning (adskillelse af 8 mands og 4-mands
turneringerne)

Forslagene er delt i 4 blokke
A. Grundlæggende opbygning. Hvilke og hvor mange rækker med
henholdsvis 8 og 4 mand. Op- og nedrykning.
B. Grupper og runder for 8- mands hold. Spilledage og
betænkningstid. Turneringssystem.
C. Grupper og runder for 4- mands hold. Spilledage og
betænkningstid. Turneringssystem.
D. Stævner eller enkeltkampe.
Indenfor hver af blokkene er der flere forslag, der sættes til afstemning
i rækkefølge, så det mest vidtgående kommer først. Hvis et forslag
opnår flertal, bortfalder de resterende i blokken.
Forslagene er til dels nummereret så det mest vidtgående har højest
nummer.

A - Grundlæggende opbygning.
• A1 Ingen op-og nedrykning mellem 8 mands- og 4mands gruppen. Ellers uændret.
• A2 Adskillelse af 8-mands turneringen og 4-mands
turneringen
• A3 Bortfald af M2, 8 hold i M1
• A4 Bortfald af M2, 10 hold i M1

A1 Ingen op-og nedrykning mellem 8 mands- og
4- mands gruppen. Ellers uændret.
• Der anvendes samme styrkeliste. (dvs. de samme
regler for deltagelse på holdene som vi kender i dag)
• Der er fri tilmelding af hold i begge grupper, men der
kan stadig være op- og nedrykning indenfor begge
grupper, f.eks. mellem M1 og M2 og mellem A og B altså stort set som i dag.
• Finalekampen mellem A rækkens vindere spilles med
4-mands hold - der spilles om
hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold.

A2 Adskillelse af 8-mands turneringen
og 4-mands turneringen
• Deltagerne i 8-mands turneringen spiller om oprykning til
divisionen og kan derfor ikke benytte spillere, der deltager for
samme klub i divisionsturneringen (nuværende regler).
• 4- mands turneringen er en helt uafhængig turnering hvor alle
klubbens medlemmer (også divisionsspillere og spillere, der spiller
på 8 mands hold i M-rækken) frit kan deltage - der spilles om
hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold.
• Der er fri tilmelding af hold i begge grupper, men der kan stadig
være op- og nedrykning indenfor begge grupper, f.eks. mellem M1
og M2 og mellem A og B - altså stort set som i dag.
• Finalekampen mellem A rækkens vindere spilles med 4-mands hold
- der spilles om hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold.

A3 Bortfald af M2, 8 hold i M1
• Reduktion af antallet af 8-mands hold til 8, der spiller alle
mod alle om oprykning til divisionsturneringen.
• Da der hermed forudsættes et fast holdantal i gruppen,
bibeholdes op- og nedrykning mellem 4-mands og 8mands rækkerne; 2 oprykkere fra 4-mands grupper, og
nedrykningsantal afhænger af nedrykning fra divisionen.
• Forslaget træder i kraft ved starten på sæson 2020-2021,
hvis ikke generalforsamlingen bestemmer anderledes.

A4 Bortfald af M2, 10 hold i M1
• Reduktion af antallet af 8-mands hold til 10, der spiller
alle mod alle om oprykning til divisionsturneringen.
• Da der hermed forudsættes et fast holdantal i gruppen,
bibeholdes op- og nedrykning mellem 4-mands og 8mands rækkerne; 2 oprykkere fra 4-mands grupper, og
nedrykningsantal afhænger af nedrykning fra divisionen.
• Forslaget træder i kraft ved starten på sæson 2020-2021,
hvis ikke generalforsamlingen bestemmer anderledes.
Bemærk denne form kræver 2 ekstra spilledage.

B – Grupper og runder for 8-mands hold
• B1 Mester 1, søndage – Mester 2, hverdage
• B2 Alle 8 mands hold spiller søndage
• B3 Ved 10 hold kan spilles alle-mod alle i stedet for
Schweitzer.

B – Grupper og runder for 8-mands hold
forklarende bemærkninger
• Hvis A3 eller A4 vedtages, vil der kun være en række, og altid
et fast antal hold i rækken. Nedenstående forslag kan derfor
bortfalde og de i dag gældende regler for M1 vil gælde.
• Hvis ingen af forslagene A1 - A4 vedtages, vil der optimalt
være 16 hold i mestergrupperne, aldrig flere, og
nedenstående forslags bestemmelser vedrørende andet
holdantal, vil i disse tilfælde kun være aktuelle, hvis det ikke er
muligt at fylde rækkerne op.
• Forslag B1 vil derfor svare til reglerne, der gælder i dag, blot
med angivelse af hvad man gør ved færre hold.
• Forslag B2 går på at ændre spilledag og betænkningstid for
M2.

B – Grupper og runder for 8-mands hold
forklarende bemærkninger
• Dersom forslag A1 eller A2 er vedtaget, vil der være fri
tilmelding til gruppen, og der kan forventes et varierende
holdantal fra år til år, derfor søges systemet tilpasset til dette.
• Der er regnet med max 16 hold - skulle der komme flere,
tilrettelægges turneringen analogt disse regler med en
overliggende 8-holds gruppe, altså ved 17 hold, en gruppe M1
med 8 hold og de resterende 9 spiller en Schweitzerturnering
om oprykning til M1 - gruppeinddeling efter placering de
foregående år.
• Forskellen mellem forslag B1 og B2 er kun, om der som nu skal
være et mix af søndags- og hverdagskampe, eller kun
søndagskampe.

B1 Mester 1, søndage – Mester 2, hverdage
• Ved 13-16 hold spilles i M1 med 8 hold og M2 med
resten. Der spilles alle-mod-alle. Spilledage og
betænkningstid som i dag; dette kan dog ændres ved
vedtagelser under D. Op- og nedrykning efter de i dag
gældende regler.
• Ved under 13 hold spilles i en stor gruppe, alle-mod-alle
indtil 8 hold, ellers Schweitzer. Spilledage søndage.
• Ved tilmelding kan holdene forbeholde sig ret til ikke at
deltage, hvis der bliver udelukkende søndagskampe (ved
færre end 13 tilmeldte hold).

B2 Alle 8 mands hold spiller søndage
• Ved 13-16 hold spilles i M1 med 8 hold og M2 med
resten. Der spilles alle-mod-alle. Spilledage søndage.
Op- og nedrykning efter de i dag gældende regler.
Betænkningstid som M1 i dag (kan eventuelt blive
ændret ved vedtagelser under pkt D)
• Ved under 13 hold spilles i en stor gruppe, alle-modalle indtil 8 hold, ellers Schweitzer.

B3 Ved 10 hold kan spilles alle-mod alle i stedet
for Schweitzer.
• Ved 10 hold i en gruppe, kan der vælges at spille 9
runder alle-mod-alle.
Bemærk, dette forslag skal til afstemning uafhængigt af
B1 og B2.

C - Grupper og runder for 4-mands hold
• Kun et forslag, der går på at undlade opdeling i A- og
B- rækker og i stedet spille i indtil 4 geografisk
opdelte grupper.
• De 4 vindere spiller om mesterskabet eller alternativ
oprykning.

C - Grupper og runder for 4-mands hold
forklarende bemærkninger
• Der skal her tages hensyn til om der er mulighed for at spille med i
begge turneringer uden restriktioner eller ej - altså om forslag A2 er
vedtaget. Ligeledes skal det tages med i betragtning om forslag A3
eller A4, der reducerer antallet af 8-mands hold og dermed
sandsynligvis øger antallet af 4-mands hold er vedtaget.
• Forslaget forsøger at reducere køreafstandene, der med det
nuværende (nye – kun et år gamle) system måske kan blive for
lange; ulempen ved forslaget er at de hold, der ikke kvalificerer sig
til semifinalen, vil få max 5 kampe, og måske færre, hvis
holdantallet ikke går op med 6.
• Hvis forslaget ikke vedtages, anvendes systemet fra indeværende
sæson.

C - Grupper og runder for 4-mands hold
forslaget
• Ingen opdeling i A og B, der spilles i 4 geografiske grupper á indtil 6
hold. De 4 gruppevindere spiller semifinaler og finaler om
hovedkredsmesterskabet for 4-mands hold, alternativt, hvis
hverken A1 eller A2 er vedtaget spiller de med 8-mands hold om
oprykning til M2.
• Ved 18 hold og derunder opdeles i færre grupper og
gruppevinderne spiller finalerunder afhængig af antal (der skal her
måske findes en ekstra spilledag / -uge, men hvert af de
implicerede hold får ikke flere kampe).
• Ved flere end 24 hold spilles med systemet fra indeværende sæson
(forrunder og afsluttende A- og B-rækker).
• Spilledage: hverdagsaftener, dog kan en evt. finalekamp lægges om
søndagen sammen med Mesterrækkens afsluttende runde.

D - Stævner eller enkeltkampe
forklarende bemærkninger
Her spiller betænkningstiden ind for muligheden for
rating - ved rating over 2200 kræves en spilletid
beregnet for 60 træk på min 120 minutter dvs. mindst 4
timer pr parti i alt, svarende til det, der i dag spilles
med i M2 og 4-mands - der er pt. én spiller i M1 over
2200, hans partier vil altså ikke kunne rates (og reelt set
ingen af partierne i gruppen med hensyn til DK-rating),
hvis vi går under denne tid.

D1/2 8-mandsgrupper med søndagskampe
• D1 - 8-mands grupper med søndagskampe. Der
tilstræbes flere stævner, betænkningstid og spilledage
som i dag, kun én kamp pr spilledag.
• D2 - 8-mands grupper med søndagskampe.
Betænkningstid reduceres til den der gælder for M2 i dag
(svarer til 2 timer pr 60 træk), der spilles indtil 3 stævner
på søndage (4 dersom forslag A4 eller B3 er vedtaget)
med 2 kampe samt et fælles afsluttende stævne med én
kamp. De 3 eller 4 stævner før den afsluttende runde,
kan deles geografisk, så der spilles 2 steder i
hovedkredsen med 4 eller 6 hold hvert sted.

D3 Stævner, hverdagsgrupper
Bemærk, dette forslag skal til afstemning uafhængigt af
forslagene D1 og D2
• 8-mands grupper, der spiller hverdagsaftener samt 4mands grupper. I grupper med kørselsafstande over 70
km kan runderne arrangeres som fælles stævner på
arrangørklubbens spilleaften - disse stævner skal lægges
hos klubber, der er geografisk centralt placeret i
hovedkredsen, så afstandene den enkelte aften bliver
lavere; til gengæld bliver antallet af regulære
hjemmekampe reduceret.

Holdturneringen
Forslag til ændring af holdturneringsreglement for
Sydjysk Hovedkreds.
D3. 8-mands grupper, der spiller hverdagsaftener samt
4-mands grupper. I grupper med kørselsafstande over
70 km kan runderne arrangeres som fælles stævner på
arrangørklubbens spilleaften - disse stævner skal
lægges hos klubber, der er geografisk centralt placeret i
hovedkredsen, så afstandene den enkelte aften bliver
lavere; til gengæld bliver antallet af regulære
hjemmekampe reduceret.
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Dagsorden
11. Valg.
Hovedkredsens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Der vælges formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og en
revisorsuppleant.

På valg til bestyrelsen er:
Karl Posselt – formand. Villig til genvalg
Claus Marcussen – kasserer. Villig til genvalg
Søren Krabbenhøft – bestyrelsesmedlem. Villig til genvalg
Lars Wisler – bestyrelsesmedlem. Villig til genvalg
Vagn Lauritzen – bestyrelsesmedlem. Villig til genvalg
På valg er desuden:
1 bestyrelsessuppleant – Hansjørgen Clausen
2 revisorer – Bjarne Meldgaard Rasmussen og Gert Jöhnk
1 revisorsuppleant – Svend Erik Kramer
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Dagsorden
12. Eventuelt
Indstillinger vedr.
• Hæderstegn og
• Initiativpræmie

Sydjysk Hovedkreds - Generalforsamling
2019

Dagsorden
Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Kim Henrik
Skaanning-Pedersen til Dansk Skak Unions hæderstegn 2019:
Kim Henrik Skaanning-Pedersen har i flere sammenhænge ydet en stor
organisatorisk indsats til gavn for skakspillet. Han har været
leder/medarrangør på skaksommerlejren i næsten 20 år. Han har
tidligere virket som ungdomsleder i DSU og som skoleskakleder i Odense.
Senest har han på eget initiativ gennemført et FIDE trænerseminar, og
han udnytter beredvilligt egen spillestyrke og erhvervede kvalifikationer
til at instruere og træne både børn og voksne i skakspillet.
Tilmed er Kim Skaanning en meget aktiv skakspiller - både som fast mand
på Skakklubben Evans´ førstehold i skakligaen og som flittig deltager i
mange turneringer i Hovedkredsen.
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Dagsorden
Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Esbjerg
Skakforening til Dansk Skak Unions Initiativpræmie 2019:

I Vesterhavsturneringernes tid blev Esbjerg kendt som skakby
langt ud over landets grænser. Siden har der været lidt mere stille
på skakfronten længst mod vest. Ikke desto mindre samler Esbjerg
Skakforening stadig et efter lokale forhold anseligt antal
skakspillere, der deltager i Divisionsturnering,
Hovedkredsturnering, de 4 årlige afdelinger af klubturneringen
samt andre turneringer i nabolaget. Aktiviteterne i klubben bindes
fint sammen af en aktuel og velfungerende hjemmeside, og sidst,
men ikke mindst påtog klubben sig i efterårsferien 2018 opgaven
som arrangør af en 9-runders IM-turnering, der optimistisk og
lovende for fremtiden fik navnet 1. Esbjerg Efterår 2018.
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Slut på generalforsamlingen
HK-lynturnering for dem, der har tid og lyst
Ellers:
Tak for i dag
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