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Vejen.  
 
Formandsberetning 

 

1. Indledning  
Før aflæggelse af beretningen vil jeg bede forsamlingen om et minuts stilhed til minde om de 
medlemmer/skakkammerater, der siden sidst er afgået ved døden…  Tak! 
 
Det fremgår af vedtægterne, at ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller 
marts måned.” De seneste 2 år har Coronapandemien skabt forstyrrelser, så 
generalforsamlingerne i 2020 og 2021 måtte udsættes til september måned. Nu er tingene ved 
at blive mere normale – ift. pandemien – så vi kan vende tilbage til en forårsgeneralforsamling. 
Min beretning kommer derfor denne gang til alene at dække perioden siden den seneste 
generalforsamling, der blev afholdt den 18. september 2021. 
Også vores landsorganisation Dansk Skak Union har måttet tage højde for restriktionerne og 
afholdt i september 2021 på samme dag Delegeretmøder for både 2020 og 2021. DSU vender 
nu tilbage til normalen og afholder både DM og Delegeretmøde i Påsken. I 2022 bl.a. med 
uddeling af hæderstegn og initiativpræmier som hængeparti fra både 2020 og 2021. 
Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds har år for år indsendt indstillinger, men i år har vi vurderet, 
at klubbernes muligheder for at tage nye initiativer har været hæmmet af 
pandemirestriktionerne, at vi har undladt at indstille en klub til en initiativpræmie. Til gengæld 
har vi som sædvanlig indstillet et medlem af Hovedkredsen til et hæderstegn. Navn og 
motivation vender jeg tilbage til under generalforsamlingens sidste dagsordenspunkt: 
Eventuelt. 

 
2. Om bestyrelsens arbejde 

Vi har holdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Derudover har vi klaret enkelte 
mindre sager pr. mail mellem møderne. 
 
Mødereferater kan altid findes på hovedkredsens hjemmeside (http://sydjysk-hk.dk/). Det 
samme gælder referater fra generalforsamlingerne. Hovedkredsens Facebookside 
(https://www.facebook.com/sydjysk.skak) skal ses som et supplement til hjemmesiden. Den 
kommer emne- og indholdsmæssigt noget længere omkring. Her holder nyhederne og 
opslagene sig ikke inden for hovedkredsen. Jeg er bevidst om, at ikke alle medlemmer har en 
Facebook-profil, men det er min vurdering, at Facebooksiden er et godt redskab til at komme 
ud til de mange medlemmer, der normalt ikke bruger HK-hjemmesiden. Hvis flere medlemmer 
skal lokkes ind på hjemmesiden, skal den gøres betydeligt mere levende, og det forudsætter, at 
flere klubber bruger den, når de har informationer eller arrangementer, der ikke alene er af 

http://sydjysk-hk.dk/
https://www.facebook.com/sydjysk.skak
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interesse for egne medlemmer. 
 

3. Årets gang 
Corona. På sidste generalforsamling blev der udtrykt ønske om mere rettidig omhu fra 
bestyrelsens side ift. myndighedernes restriktioner og konsekvenserne for skaklivet – i denne 
sammenhæng først og fremmest Holdturneringen. Da den 3. Covid-19-bølge rullede ind over 
landet i efteråret 2021, var myndighedernes håndtering anderledes end tidligere, og 
restriktionerne, der slet ikke omfattede forsamlingsbegrænsninger i samme grad som tidligere – 
var til at leve med. Selv om smittetallet steg voldsomt, var myndighederne fortrøstningsfulde, 
og det var derfor lettere for bestyrelsen at melde tidligt og ret klart ud denne gang. Det skete 
første gang i november 2021, senere efter regeringspressemøder i ugen op til jul – og så igen 
den 6. januar 2022.  
Covid-19 blev ikke længere betragtet som samfundskritisk sygdom, og i stedet for kontante 
restriktioner blev der i højere grad henvist til lokal, sund fornuft. Selv om DSU udsatte 
Divisionsturneringsrunden den 16. januar 2022, valgte vi i Sydjysk Hovedkreds at satse på 
gennemførelse af holdturneringen som planlagt – i hvert fald næsten. Og heldigvis for det set i 
bakspejlet, så vi undgik de konflikter, der har været i Divisioner og Skakliga. Det betyder ikke, at 
klubberne ikke har været generet af Covid-19. Sygdommen har givet anledning til afbud og 
indsættelse af reserver – på linje med andre årsager til afbud. 
 
Holdturneringen. Holdturneringen 2021-22 er et selvstændigt punkt på dagsordenen, som Vagn 
vil tage sig af. 
 
SGP. Det samme gælder SydGrandPrix, men jeg vil kort nævne, at efter at være kommet i gang 
med de første 2 stævner i serien af hurtigturneringer blev de næste 4 aflyst. Beslutningerne 
blev truffet af de enkelte arrangører og accepteret af HK-bestyrelsen. I nogle tilfælde var det 
oplagt at tage konsekvensen af smittespredningen og risikoen ved at samle skakspillere fra nær 
og fjern. I andre tilfælde gjorde medlemmernes tilbageholdenhed mht. at tilmelde sig udslaget. 
Efterfølgende er det lykkedes at lægge en ny plan, der betyder, at der bliver afviklet 6 
turneringer i denne sæson mod normalt 7. 
 
For lige at gøre Hovedkredsens arrangementer færdige vil jeg nævne Pokalturneringen. 
 
Pokalturneringen. Der er udsendt invitation til Pokalturneringen i hurtigskak for 4-mandshold. 
Efter 2 års pause gennemføres kvalifikationsstævne og landsfinale som normalt. Hovedkredsens 
kvalifikationsstævne afholdes lørdag den 23. april 2022 på Sønderskov Slot, og finalen afholdes 
som sædvanlig Pinsedag (05-06-2022). Tilmeldingsfristen til kvalifikationsstævnet er den 9. 
april. 
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4. Nye initiativer i løbet af året 
Bestyrelsen har ikke igangsat nye initiativer i sæsonen 2021-22. Bestyrelsen har ved flere 
lejligheder peget på mulige aktiviteter, men har savnet reaktioner eller brugbare 
tilbagemeldinger fra klubberne. Hvis vi fra bestyrelsens side skal igangsætte noget, skal vi være 
nogenlunde sikre på, at det er afstemt med klubbernes behov og opbakning.  
 

5. Andre emner  
Dansk Skak Union arbejder p.t. med at tilvejebringe et grundlag til at skaffe flere sponsormidler 
til skak. Her er én af udfordringerne, hvor langt man kan gå ift. at forpligte klubberne til at 
bidrage med modydelser til en eventuel storsponsor. 
 
Et andet initiativ, der vil komme til behandling på det kommende delegeretmøde, er et forslag 
om at give klubberne mulighed for at indmelde nye medlemmer i DSU med fulde 
medlemsrettigheder – uden at skulle betale DSU-kontingent for det første kvartal. 
 
Med støtte fra DSU og nogle skakklubber er Speed Chess Mesterskab Danmark i gang med 
sæson 2. Et spændende og underholdende koncept, der allerede har mange følgere – og 
potentiale til flere! 
 
Lad mig her også benytte lejligheden til at reklamere for skaksommerlejren (for børn og unge 8-
20 år), der afholdes fra søndag d. 3. juli til lørdag d. 9. juli på Skanderup Efterskole ved 
Lunderskov. 
 
Det lykkedes Esbjerg Skakforening at gennemføre Esbjerg Efterår 2021 i efterårsferien inden 3. 
Coronabølge.  
Efter de seneste års aflysninger er de store tilbagevendende arrangementer i hovedkredsen – 
SonFlow Cup/Kolding Bymesterskab 2022 (tdl. Sondex og Dan Pumps) og Fredericia Chess 2022 
nu igen planlagt til afholdelse i slutningen af april og maj. 
 
Jeg kan også fortælle, at der i Brørup arbejdes på at oprette et skaktilbud. Indtil videre er det 
aftalt, at en evt. skakklub oprettes under Brørup Gymnastikforening. Efter sommerferien skal 
forsøget stå sin prøve – er der skakinteresserede nok i lokalområdet til en klub? 
 
Jeg plejer ikke i beretningen at berette om turneringsresultater. Til gengæld er der et par 
klubber, jeg gerne vil lykønske med jubilæer. Det gælder Vojens Skakklub, der i 2021 blev 75 år. I 
år har Esbjerg holdt 100-års jubilæum. Senere i år følger Kolding Skakklub og Tønder Skakklub – 
også med 100-års fødselsdag. Til lykke! 
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6. Afslutning 
For at få det frivillige foreningsliv til at fungere er det nødvendigt med frivillige, der vil påtage 
sig opgaver, der ligger ud over blot at være foreningsmedlemmer. Altså folk, der vil påtage sig 
organisatorisk arbejde på flere niveauer. I er alle sammen frivillige i jeres klubber, men der er 
yderligere et eksempel her fra Hovedkredsen, som jeg gerne vil fremhæve: Jens Ingemann 
Madsen har påtaget sig opgaven som Ratingofficer for DSU – til gavn for alle turneringsaktive 
skakspillere i Danmark. Tak for det, Jens! 
 
Når det er sagt, vil jeg tilføje, at desto flere der påtager sig organisatoriske opgaver, desto mere 
overkommelige bliver opgaverne for den enkelte. Det er ikke første gang, jeg antyder, at vi er 
flere i Hovedkredsbestyrelsen, der finder, at vi har gjort vores borgerpligt og trænger til 
afløsning. De nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til at tage et år mere, men derefter 
vil der opstå ”huller”. Derfor modtager jeg gerne kandidatforslag, hvis I eller andre har lyst til at 
hjælpe hovedkredsen med at få tingene til at fungere. Der vil naturligvis være starthjælp til 
rådighed fra de afgående. 
 
Til slut vil jeg takke jer, fordi I har vist jeres interesse ved at være her i dag – og tak til 
bestyrelsen for samarbejdet i beretningsperioden. 
 
Og så skal vi i dag beslutte datoen for næste års generalforsamling. Jeg vil foreslå lørdag den 18. 
marts 2023. 

/Karl Posselt – 21-03-2022. 

 


