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Formandsberetning 

 

1. Indledning  
 
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! 
 
Som bekendt var det meningen, at denne generalforsamling skulle have været afholdt lørdag den 28. 
marts. Det står nemlig i vedtægterne, at ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller 
marts måned.” Da vi var kommet os en smule efter chokket over statsministerens udmelding onsdag 
den 11. marts, stod det imidlertid klart, at det var nødvendigt at udsætte generalforsamlingen. Det 
håber jeg, I vil tilgive. 
 
Vi er alle sammen blevet stopfodret med Coronaretningslinjer, og jeg vil ikke sige så meget om denne 
usynlige, virale fjende, der bare kom som en tyv om natten og satte en stopper for alle normale, 
”analoge” skakaktiviteter. Heldigvis er der så kommet gang i mange online-skakaktiviteter. Det gælder 
også her i hovedkredsen med klubber som arrangører. I denne situation kommer beretningen af 
naturlige grunde også til at omfatte noget mere end et normalt år.  
 
Hovedkredsbestyrelsens indstillinger vedr. hæderstegn og initiativpræmie i 2020, der jo ikke som 
sædvanligt blev uddelt i Påsken, vil jeg nævne under generalforsamlingens sidste dagsordenspunkt: 
Eventuelt. 

 
2. Om bestyrelsens arbejde 

 
Selv om jeg altså i beretningen beskæftiger mig med ca. 1½ år, har frekvensen af vore bestyrelsesmøder 
været normal, idet vi også har måttet aflyse planlagte møder pga. Coronakrisen. Vi har ikke forsøgt os 
med virtuelle møder, men har undervejs benyttet os af virustjekkede mails i det omfang, det har været 
nødvendigt. 
 
Ud over de meddelelser, vi sender ud via direkte mail til formændene, kan I følge bestyrelsens arbejde 
via de referater, som ligger på hovedkredsens hjemmeside (http://sydjysk-hk.dk/), der i øvrigt ikke 
alene er bestyrelsens, men netop hovedkredsens – dvs. også klubbernes – og alle formænd har adgang 
til at lægge info på hjemmesiden.  
 
Det sker desværre kun i meget begrænset omfang. Sikkert, fordi I har nok at gøre med at vedligeholde 
egne hjemmesider og Facebooksider. Vi ville gerne have jer til at bruge HK-hjemmesiden mere – og 
også gerne have jer til at få jeres medlemmer til at tjekke den regelmæssigt, men måske er det 
urealistisk. I hvert fald har vi i år suppleret med en Sydjysk Skak – Facebookside, som jeg vil sige lidt 
mere om senere i beretningen. 
 

3. Løbende aktiviteter   
 

http://sydjysk-hk.dk/
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Jeg betragter arbejdet i de enkelte klubber som det vigtigste og mest direkte, når det drejer sig om 
udbredelse/udvikling af skakspillet og organisering af medlemmer. Hovedkredsen er så en overbygning 
– et bindeled mellem klubberne og Dansk Skak Union. 
 
Hovedkredsen opretholder en række traditionelle aktiviteter – primært holdturneringen, 
pokalturneringen og SydGrandPrix med de 7 hurtigskakstævner i løbet af sæsonen. Det er aktiviteter, 
der har deres egne punkter på generalforsamlingsdagsordenen, så jeg vil kun omtale dem meget kort 
og overordnet i beretningen. 
 
Jeg vil heller ikke bruge formandsberetningen til resultatformidling, idet vi jo via DSUs turneringssystem 
har et meget effektivt redskab til den slags. Det kan godt være, jeg vælger en anden strategi, hvis vi et 
år kommer til at fostre en ny stormester i Hovedkredsen! 
 
På generalforsamlingen i 2019 drøftede vi meget indgående mulige ændringer til reglement for 
Holdturneringen. Med enkelte undtagelser faldt ændringsforslagene ét efter ét, og diskussionen viste i 
sidste ende en ganske stor tilfredshed med de eksisterende forhold. Processen er dokumenteret via 
referatet. Konsekvensen er således blevet, at vi i det store og hele kører videre med de hidtidige regler. 
Bestyrelsen har i hvert fald ikke fundet det betimeligt igen i år at fremsætte forslag til 
reglementsændringer. Hvis der opstår situationer, reglementet ikke tager højde for, må 
Holdturneringsleder og Hovedkredsbestyrelse træffe afgørelse. Vi har endnu ikke været ude for ikke at 
kunne ”fylde” M1 og M2 op med 8 hold, og muligheden for holdsamarbejde mellem klubber kan 
forhåbentlig hindre, at der i de små klubber er medlemmer, der ikke kan komme til at spille 
holdturnering. Heldigvis nåede vi lige akkurat at få afsluttet Holdturneringen 2019-20 inden 
Coronalukningen. Nu står vi umiddelbart foran tilmeldingsfristen til Holdturneringen 2020-21, og jeg 
håber, at tilmeldingerne giver mulighed for en god sæson. 
 
Pokalturneringen (hurtigskakturnering for 4-mandshold). Efter et forsøg på fornyelse af 
Pokalturneringen i 2018 vendte vi i 2019 tilbage til ét kvalifikationsstævne i hovedkredsen. En lille 
fornyelse var der så alligevel, idet vi placerede stævnet på ”neutral” grund centralt i kredsen – nemlig 
på Sønderskov Slot. Det vurderede vi som en succes, vi derfor havde planlagt at gentage i 2020. Den 
plan fik Coronanedlukningen imidlertid til at gå i vasken. Senere valgte Dansk Skak Union heldigvis også 
at opgive at gennemføre landsfinalen i år.  
 
SydGrandPrix. Knap så heldige var vi med SGP, hvor det afsluttende stævne i Esbjerg desværre måtte 
aflyses. SGP-udvalget/bestyrelsen besluttede herefter at ”fryse” resultater og præmieplaceringer ud fra 
den aktuelle stilling efter stævne 6. Vagn Lauritzen vil lægge op til en drøftelse af eventuelle justeringer 
af SGP-reglementet under dagsordenens pkt. 9.  
 
Medlemstal. Det lader sig ikke skjule, at medlemstallet i hovedkredsen er svundet i årene siden 
hovedkredsfusionen. Det er både sket ved nedgang i medlemstallet i klubberne og i nogle tilfælde 
endnu mere drastisk ved regulær klubdød. Set i det lys, vurderer jeg, at der stadig er god tilslutning til 
de 3 turneringer, jeg her har omtalt. 
 
Jeg vil omtale et par andre ting, der har stor betydning for aktiviteten i hovedkredsen.  
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Alle turneringer i foråret 2020 er blevet aflyst pga. Corona. Vi har i temmelig mange år haft 3 store 
tilbagevendende turneringer – DanPumps Kolding Bymesterskab, Horsens Lang Weekend og Fredericia 
Skakforenings kombination af IM chess, åben EMT og hurtigskakturnering. Kalenderproblemer ift. 
Dansk Skak Unions skaksommerlejr på Skanderup Efterskole fik i 2019 Horsens til at opgive ”den lange”. 
Ærgerligt, men heldigvis blev 1. Esbjerg Efterår 2018 ikke en enlig svale. I 2019 fortsatte Esbjerg med en 
weekendturnering i efterårsferien – og 3. udgave finder sted i sidste weekend i uge 42 her i 2020.  
 
Vi er en hovedkreds med mange små klubber. Alligevel er det herligt at se, at der er lyst til at arrangere 
en lang række åbne EMT-er, koordinerede klubturneringer, eller turneringer, der arrangeres som 
samarbejdsprojekter mellem naboklubber.  Hertil kommer diverse arrangementer med hurtigskak og 
lynskak. På den måde har medlemmerne adgang til et varieret tilbud, og der bliver holdt liv i et godt 
skakmiljø, der både byder på konkurrence og kammeratskab. 
 
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. Udfordringen er ikke så meget antallet 
af skakaktiviteter, snarere antallet af skakspillere! 
 
De fleste arrangører klarer finansieringen selv.  Har man et særligt arrangement, 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. 
 
Lad mig benytte lejligheden til at nævne et par andre aktiviteter i hovedkredsen, som heller ikke er 
bestyrelsens fortjeneste, men som alligevel er værd at notere sig som overordentlig positive. De foregik 
alle i vinterferien 2020. Det drejer sig Ungdoms NM i Fredericia, et FIDE dommerseminar samme sted 
samt Senior DM i Løgumkloster. Tak til de lokale frivillige, der var med til at skaffe disse begivenheder til 
hovedkredsen. Selv om Unionens sommerskaklejr måtte aflyses i 2020, er jeg glad for, at den 
tilsyneladende har fundet sin plads på Skanderup Efterskole nær Lunderskov. Jeg har dog et ønske om, 
at flere børn fra hovedkredsen vil benytte sig at nærheden til at melde sig som deltagere. Som en sidste 
ting vil jeg nævne initiativet fra ”trekantområdet”, hvor Evans, Fredericia og Springeren gik sammen om 
at arrangere Sydjysk Online Grand Prix, som man også kunne kalde 8 gange lørdagslyn på nettet. 
 
Skakspillet har som bekendt en lang historie, og nogle klubber har utvivlsomt bedre styr på deres 
historie end andre. Jeg har noteret mig, at fusionsklubben – Skakklubben Alssund – allerede markerer 
sit 50-års jubilæum i år. Det giver mig anledning til at tænke over, hvor længe jeg selv har spillet skak. Til 
lykke! 
 

4. Nye initiativer i løbet af året 
 
Livebrætter, brikker og ure. Som I forhåbentlig alle husker, anskaffede Hovedkredsen i 2018 et antal sæt 
DGT-udstyr, som kan anvendes til at sende live fra turneringer eller holdkampe. Udstyret opbevares i 
Fredericia, og kan lånes ved henvendelse til Claus Marcussen, der også kan vejlede i opsætning. Det har 
været i brug ved adskillige lejligheder, men kan sikkert udnyttes endnu mere. 
 

http://sydjysk-hk.dk/ansoegning-om-stoette/
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Aktivitetskalender. Vagn Lauritzen har udarbejdet en aktivitetskalender med de vigtigste datoer for den 
kommende sæson. Den er udsendt til formændene. Brug den gerne som planlægningskalender, så de 
mange skaktilbud ikke kommer til at spænde ben for hinanden. 
Allerede nu har vi opdaget et uheldigt sammenfald mellem Pokalturneringsstævne og Dan Pumps 
turneringen. Derfor skal vi have aftalt en anden dato for Pokalstævnet på Sønderskov Slot. Det kan være 
den 11. eller (senest) den 25. april 2021.  
 
Skaklejr. Bestyrelsen tog initiativ til en skaklejr på Askov Højskole den 30-03-2019. Her var der 16 
deltagere til en dag i selskab med 2 undervisere – Per Hansen (Haderslev Skakklub) og Kim Skaanning 
(Evans). Dagen var tænkt som et tilbud til nye, voksne medlemmer i klubberne eller spillere, der 
styrkemæssigt var gået lidt i stå. For mig var det lidt overraskende, at sidste kategori var i overtal blandt 
deltagerne. Dagen var lærerig for alle. Et initiativ, der godt kan gentages i én eller anden form. 
 
SGP. Ikke i sig selv noget nyt initiativ, men da vi manglede en arrangør til et hurtigskakstævne, valgte 
bestyrelsen selv at påtage sig arrangementet og at placere det et sted i hovedkredsen, hvor der ikke 
længere er en skakklub. Toftlund blev valgt, og turneringen blev en succes mht. deltagerantal. Derimod 
lykkedes det ikke at tiltrække lokale skakspillere i håb om at få dem ind i folden. Det var ellers anden del 
af planen. 
 
Grænseoverskridende venskabskamp. Bestyrelsen har arbejdet på et skakarrangement i anledning af 
100-året for Genforeningen. Som opvarmning inviterede vi til en venskabskamp mellem fælleshold fra 
klubberne i Sydjysk Hovedkreds og et hold fra klubberne i Schachverband Schleswig-Holstein (Bezirk 
Nord) den 9. november 2019 kl. 13-18 i Padborg. Desværre var interessen blandt spillere både nord og 
syd for grænsen så begrænset, at venskabskampen blev aflyst. Af gode grunde er det planlagte 
Genforeningsarrangement i 2020 heller ikke blevet til noget. 
 
Facebooksiden Sydjysk Skak. På sidste års generalforsamling nævnte jeg, at bestyrelsen ikke 
nødvendigvis får mange reaktioner på den information, vi sender ud. Jeg nævnte muligheden for en 
mail med ”Nyt fra Hovedkredsen” nogle gange om året. Som et alternativ til en sådan, temmelig 
ressourcekrævende form grundlagde bestyrelsen i stedet en ny Facebookside ca. 1. februar 2020. I 
nogen grad en konsekvens af, at HK-hjemmesiden ikke udnyttes så meget som ønsket af klubberne til at 
dele nyheder, turneringsinvitationer m.v. Desuden en fornemmelse af, at informationen heller ikke altid 
når helt ud til medlemmerne. Nu prøver vi med FB-siden at skabe mere liv ved i højere grad at opsøge 
og dele information af interesse for aktive medlemmer. Det er stadig at betragte som et forsøg, men 
siden har indtil videre 87 følgere, og hvert opslag på siden har i gennemsnit en rækkevidde på 40-70, 
mens enkelte opslag når meget længere ud. Ikke så ringe til en begyndelse. Spørgsmålet er, hvordan vi 
kommer endnu længere ud.  
Alle er velkomne til at sende materiale til formanden, som så hurtigst muligt vil lægge det på siden. Jeg 
er naturligvis også interesseret i at høre, hvad I synes om initiativet. 
 
Undervisningshæfte. Bestyrelsen har i år besluttet at indkøbe et eksemplar af et 
skakundervisningshæfte udarbejdet af Jacob Aagaard til alle klubber i kredsen. Jeg håber, I vil bruge det 
sammen med andre materialer i arbejdet med at undervise nye børn i skakspillet. 
 
Inspirationsforedrag. Skakklubber kan utvivlsomt lære af hinanden. Vi har i det organiserede skakmiljø 
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mange udfordringer, fordi gennemsnitsalderen i mange år har været på vej op, mens medlemstallet er 
på vej ned. Der er altså for få medlemmer i klubberne, der er geografisk for langt mellem klubberne, og 
der er for mange skakspillere, der ikke er organiseret. DSU har forsøgt sig med en imagekampagne, som 
ikke uden lokal opbakning og medspil kan give det ønskede resultat. Tilsvarende er det ikke indlysende 
eller éntydigt, hvad Hovedkredsen kan gøre for at understøtte klubberne. I et forsøg på at komme 
videre har bestyrelsen derfor benyttet lejligheden til i dag, hvor vi er samlet til generalforsamling, at 
invitere Hans Endrup Jacobsen til at inspirere os initiativer, der har virket i Hillerød Skakklub.  
Jeg håber, vi alle har fået lyst og ny inspiration til at kan arbejde videre med klubudvikling, når vi 
kommer hjem. I den udstrækning, vi som hovedkredsbestyrelse kan bidrage, er det naturligvis også 
noget, vi vil tage op. 
 

5. Andre emner  
 
Frivillige. Lige som tidligere år vil jeg gerne efterlyse flere frivillige. Tidligere havde vi et SGP-udvalg, der 
ikke alene bestod af bestyrelsesmedlemmer, og også på andre områder ville kunne udrette mere med 
flere hænder. Meld jer på banen, hvis I selv eller nogle af jeres medlemmer kan have interesse i 
hovedkredsarbejde.  
 
Rettighedssag. Hovedkredsen har måttet betale for uberettiget brug af et foto, der er brugt på 
Holdturneringshjemmesiden for 2015-16. Et billede kan sige mere end ord, men netop på den 
pågældende side, er det med garanti ikke blev set af ret mange, så det er en gammel dumhed, vi må 
lære af. 
 
Dansk Skak Union. Vores landsorganisation har mange udfordringer. Økonomien er naturligvis en 
udfordring, så længe medlemstallet og dermed kontingentgrundlaget falder. Det er derfor vanskeligt 
f.eks. at finde penge til et sekretariat med fast personale, der kunne drive udviklingsprocesser og sørge 
for, at beslutninger føres ud i livet. Det er svært at blive ved med at finde frivillige til FU og 
arbejdsgrupper, og der er en masse medlemsforventninger og driftsmæssige opgaver, der bare trækker 
tænder ud. At kritikere står i kø uden nødvendigvis selv at have konstruktive forslag eller lyst til at gå ind 
i arbejdet, gør det ikke nemmere. I efteråret 2019 var det så yderligere nødvendigt at indkalde til et 
ekstraordinært Delegeretmøde med eksklusioner på dagsordenen. Nogle af problemerne er helt reelle 
og kan ikke løses med et fingerknips. Men selv om succeshistorierne måske ikke er i overtal, er der 
naturligvis også lyspunkter. DSU har udviklet it-værktøjer, som er utrolig nyttige for klubberne. Dansk 
skak har en stærk elite af unge mestre med yderligere udviklingspotentiale og DSU har lige landet en 
sponsoraftale for landsholdet med en erhvervsmand her fra hovedkredsen.  
 

6. Afslutning 
 
Til slut vil jeg takke alle jer, der som klubformænd eller bestyrelsesmedlemmer påtager jer en vigtig, 
frivillig opgave med at tilvejebringe et godt tilbud til medlemmerne. Også en tak, fordi I viser jeres 
interesse ved at møde op i dag.  
 
Endelig vil jeg takke kollegerne i Hovedkredsbestyrelsen for et godt samarbejde i endnu et år. 
 
Jeg har nu været formand siden 2015, hvor vi besluttede at sammenlægge 4. og 5. Hovedkreds til 
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Sydjysk Hovedkreds. Jeg betragter ikke formandsposten som en livsstilling, så jeg vil hilse det meget 
velkomment, hvis der senest om et år eller to melder sig en ny formandskandidat. 
Som forbrugeroplysning vil jeg tilføje, at online-skak ikke er min store interesse, hvorfor I ikke kan 
forvente, at jeg kan være drivkraft, hvis denne form for skak vinder afgørende udbredelse. 
 
Og så skal vi i dag beslutte datoen for næste års generalforsamling. Jeg vil foreslå lørdag den 20. marts 
2021. 
 

/Karl Posselt – 29-08-2020. 

 


