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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! 
 
Det fremgår af vedtægterne, at ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts 
måned.” Lige som i 2020 var vi imidlertid i foråret ramt af forsamlingsrestriktioner, hvorfor vi på 
bestyrelsesmødet den 04-02-2020 var forberedt på, at det ville blive nødvendigt at udsætte 
generalforsamlingen ift. den planlagte dato – den 20. marts 2020. 
 
I det hele taget bragte pandemien endnu en gang uorden i årets gang. Det gælder som bekendt også for 
Dansk Skak Union, der i morgen afholder udsatte Delegeretmøder for både 2020 og 2021. Det har også 
ramt uddeling af hæderstegn og initiativpræmier, som endnu ikke er uddelt for 2020 og heller ikke 
bliver det for 2021 i morgen. Det er udsat til Delegeretmødet i 2022. 
 
Hovedkredsbestyrelsen har imidlertid lavet indstillinger vedr. hæderstegn og initiativpræmie i både 
2020 og 2021, og indstillingerne for 2021 vil jeg nævne under generalforsamlingens sidste 
dagsordenspunkt: Eventuelt. 

 
2. Om bestyrelsens arbejde 

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Nogle af dem helt eller delvis som 
virtuelle møder. Derudover har vi klaret enkelte mindre sager pr. mail mellem møderne. 
 
Jeg opfordrer jer til at følge bestyrelsens arbejde via de referater, som ligger på hovedkredsens 
hjemmeside (http://sydjysk-hk.dk/). Jeg gør samtidig opmærksom på, at hjemmesiden ikke alene er 
hovedkredsens, men også klubbernes – og alle formænd har adgang til at lægge info på hjemmesiden. 
Det ville være rart, om flere benyttede sig af denne mulighed. 
 
Bestyrelsen udsender også relevant materiale direkte til klubformændene og er derfor afhængige af, at 
jeres kontaktoplysninger til enhver tid er aktuelle i klubfortegnelsen. Giv derfor besked, når der sker 
ændringer i jeres klub. 
 
I et forsøg på at nå længere ud til alle interesserede medlemmer oprettede bestyrelsen i februar 2020 
en Facebookside. Det er kun administrator og redaktører, der kan lægge opslag på siden, men hvis I har 
information, I gerne vil have lagt op, er I velkomne til at henvende jer til mig. 
 

3. Årets gang 
I år er tingene slet ikke er gået, som de plejer, eller som vi havde håbet.  
Efter den gennemgribende nedlukning af det meste af samfundets aktiviteter den 11. marts 2020 
lysnede det i løbet af sommeren, og sæson 2020-21 kunne gå i gang under overholdelse af de udmeldte 
retningslinjer. Men næppe var vi kommet i gang med at spille skak, før det strammede til igen. De 
indendørs forsamlingsrestriktioner umuliggjorde SGP-stævnerne fra starten, men det lykkedes lige 
akkurat at få sat Holdturneringen i gang. Det lykkedes at få afviklet enkelte holdkampe, mens andre 

http://sydjysk-hk.dk/


Dansk Skak Union, Sydjysk Hovedkreds 
Årsberetning 2020-21 
 
 

blev udsat. Håndhygiejne, afspritning, mundbind og afstand var nogenlunde til at håndtere, men med 
begrænsningen på max. 10 voksne fra midten af oktober måned blev Mesterrækkekampe reelt 
umuliggjort. Det blev også af andre grunde umuligt at holde klublivet i gang. Nogle kommuner lukkede 
simpelt hen for adgang til foreningslokaler for at minimere smitterisikoen, lige som der i 
medlemskredsen opstod nervøsitet, fordi mange befandt sig i Corona-risikogruppen. Usikkerheden 
førte til spørgsmål fra klubber og medlemmer, og allerede den 24. oktober fik klubberne den første 
”Udmelding fra Sydjysk Hovedkreds´ bestyrelse i forlængelse af de nye Corona-retningslinjer og -
anbefalinger”, hvor bestyrelsen forsøgte at skabe afklaring. Her hed det bl.a.: ” Indtil videre foreslår 
Sydjysk Hovedkreds, at de holdkampe, der kan afvikles forsvarligt ift. gældende retningslinjer og 
anbefalinger, bliver spillet som planlagt.” Men også: ”Hvis blot ét af holdene i en match ikke er trygge 
ved at skulle spille, aftales en aflysning/udsættelse, og HK-turneringslederen orienteres straks”. 
Derefter kan man følge udviklingen på holdturneringshjemmesiden frem til den 13. januar 2021, hvor 
hele Holdturneringen blev afblæst. 
 
Aflysningerne ramte også Skakligaen og Pokalturneringen, og de fleste klubber indstillede den 
almindelige virksomhed – dvs. interne turneringer og almindelige klubaftner. 
Til gengæld var der ret hurtigt klubber, der gik i gang med at udnytte faciliteterne til Onlineskak på 
skaksites og skakservere – ikke mindst Lichess – så interesserede medlemmer kunne få slukket deres 
skaktørst på denne alternative måde. Disse initiativer fortjener stor ros! 
 
Restriktionerne blev løbende fornyet – dvs. varede reelt ved indtil o. 1. maj 2021. Nogle af 
Hovedkredsens klubber genoptog derefter sæsonen med ”analog” skak, mens andre var gået på 
sommerpause og først er blevet klar til at genoptage klubaftnerne nu i den nye sæson 2021-22. 
 
Man kan måske hævde, at det har været nemt at være Hovedkredsbestyrelse. Sådan har jeg faktisk ikke 
oplevet det. Snarere, at vi i bestyrelsen har lavet det sædvanlige arbejde, men set i bakspejlet har det 
meste været forgæves. En bitter konstatering! 
 
Det lykkedes trods alt at gennemføre enkelte af de planlagte klubaktiviteter i det tidlige efterår 2020, 
f.eks. 3. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2020, Gråsten - Alssund Slotsturnering 2020, Alssund 
50 års jubilæumsturnering, Fredericia Byturnering og Springeren Efterårs EMT, hvorimod de ellers 
sikkert tilbagevendende Fredericia IM Chess og Dam Pumps/Kolding Bymesterskab måtte opgives.  Tak 
for initiativerne – og tak også til de klubber, der genoptog aktiviteterne i det sene forår 2021, så snart 
det kunne lade sig gøre. Allermest markant, at Tønder og Løgumkloster trods Coronabenspænd 
lykkedes med at gennemføre Senior DM 2021 med et rekordstort antal (96) tilmeldte. 
 
Endelig fortjener det også at blive nævnt, at et medlem af Fredericia Skakforening ikke alene har brugt 
”ventetiden” på at se Netflix-serien The Queen´s Gambit, men har taget sig tid til at grave så dybt i 
byens skakhistorie, at det har ført til udgivelsen af ”Fredericia Skakhistorie igennem 120 år”. Til lykke 
både til Niels Nybo og Fredericia Skakforening!  
 
Lad mig nævne et enkelt, bemærkelsesværdigt resultat: Vitus Bondo Medhus fra Evans i Vejle vandt EU-
mesterskaberne i Mureck i Østrig i gruppen U12. Vitus startede med at vinde de 5 første partier, tabte i 
runde 6 til den anden danske deltager, Emil Zander, og efter yderligere to sejre kunne Vitus nøjes med 
en remis i sidste runde for at tage guld. 
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4. Nye initiativer i løbet af året 
Dette afsnit af beretningen kan gøres ultrakort. Bestyrelsen har ikke igangsat nye initiativer i løbet af 
det forgangne år – eller rettere sæsonen 2020-21. Der blev indført skrappe forsamlingsrestriktioner i 
perioden fra december 2020 til maj 2021, og de fleste klubber har haft lukket for aktivitet. Derfor har vi 
også tøvet med initiativer fra bestyrelsens side.  
 

5. Andre emner  
Dansk Skak Union. Coronatiden har naturligvis også givet vores landsorganisation nye udfordringer. DM 
2020 blev afviklet i stærkt reduceret format i efterårsferien, og Påsketurneringen/DM måtte igen i 2021 
aflyses i den kendte form. I stedet søges den gennemført i uge 42. Pokalturneringen blev aflyst i Pinsen, 
og mange andre aktiviteter har været umuliggjort eller påvirket af pandemien. Det gælder også 
turneringer eller mesterskaber i udlandet, som danske skakspillere eller landshold skulle have deltaget 
i. 
 
Der er imidlertid også lyspunkter. F.eks.: 
- Online-skak som turneringsform blevet udviklet med god tilslutning, og DSU har ansat Arild Rimestad  
  som koordinator for dette område.  
- Unionen har langt om længe fået udviklet en ny hjemmeside. Den er anderledes – og derfor pr.  

  definition kritisabel      ! Men den fungerer faktisk meget godt, når man lærer den at kende. Og den  
  gamle kunne ikke være med længere. 
- Turneringssystemet er blevet videreudviklet, så det nu også kan håndtere schweizerturneringer, der  
  har vundet stor udbredelse i klubberne.  
- Dansk skak har en stærk elite af unge mestre med yderligere udviklingspotentiale og tilsyneladende et  
  rigtig godt samarbejde omkring landsholdet.  
 

6. Afslutning 
Til slut vil jeg takke alle jer for at møde op til generalforsamlingen. I påtager jer i forvejen en vigtig, 
frivillig opgave med at sørge for, at der i jeres område er et godt tilbud til skakspillere, så det kræver lidt 
ekstra også at bidrage til fællesskabet i en stor Hovedkreds. 
  
Endelig vil jeg takke kollegerne i Hovedkredsbestyrelsen for et godt samarbejde i endnu et år. 
 
Jeg har nu været formand siden 2015, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har også været med til at 
sikre kontinuitet i arbejdet. Ikke desto mindre vil jeg opfordre til, at nye kandidater snart melder sig på 
banen. Eftersom alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, er det ikke så svært at få en post. For 
mit eget vedkommende kan jeg både henvise til min alder og min ringe interesse for online-skak som 
noget, der handicapper mig ift. formandsposten. Denne form for skak vinder utvivlsomt stor 
udbredelse, uanset om der er pandemirestriktioner eller ej. 
 
Og så skal vi i dag beslutte datoen for næste års generalforsamling. Jeg vil foreslå lørdag den 26. marts 
2022. 

/Karl Posselt – 22-08-2021. 

 


