
Dansk Skak Union, Sydjysk Hovedkreds  
Årsberetning 2022-23 

 

Generalforsamling den 18. marts 2023 på Sportshotel Vejen, Jacob 

Gades Allé 1, 6600 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 er dejligt at kunne konstatere, at dette beretningsår igen kan betegnes som normalt. Som samfund er vi 

ikke kommet af med Covid-19-smitten, men den har fået en plads på hylden side om side med andre 

sygdomme og risici, vi må leve med, og vi har ikke haft nedlukninger eller forsamlingsrestriktioner, som har 

hindret os i at samles for at spille skak.  

Således kunne vores landsorganisation Dansk Skak Union også afvikle både DM, Delegeretmøde og uddeling 

af Hæderstegn og Initiativpræmier i Påsken 2022 på helt normal vis.  

Mht. Hæderstegn og Initiativpræmie har vi som sædvanlig indsendt vores indstillinger til DSUs 

Hovedbestyrelse. Kandidater og motivationer vender jeg tilbage til under generalforsamlingens sidste 

dagsordenspunkt: Eventuelt. 

2. Om bestyrelsens arbejde 

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i 2022. Det kan man efter temperament tolke 

som effektivitet, kontinuitet (uændret bestyrelsessammensætning) eller begrænset initiativkraft. Til 

gengæld er der en række opgaver, der passer til denne begrænsede mødefrekvens. Og så er der selvfølgelig 

også mulighed for at løse presserende sager via mailkorrespondance mellem møderne. 

I kan holde jer orienteret om bestyrelsens arbejde via mødereferaterne på hjemmesiden (http://sydjysk-

hk.dk/). Det samme gælder referater fra generalforsamlingerne. Der er ikke så mange klubber, der bruger 

hovedkredshjemmesiden, selv om formændene har adgang til at skrive indlæg til siden. Måske skal vi 

udsende adgangskoder på ny med jævne mellemrum, så der ikke går viden tabt i forbindelse med 

formandsskifte i klubberne.  

Der er mere liv på Hovedkredsens Facebookside (https://www.facebook.com/sydjysk.skak), der skal ses som 

et supplement til hjemmesiden – eller er det omvendt?! Jeg er klar over, at ikke alle medlemmer er eller 

ønsker at være ”på Facebook”, men kan konstatere, at mange opslag har betydelig bevågenhed – både hos 

vores egne medlemmer og uden for Hovedkredsen. Derfor kan den ikke undværes. 

Som det fremgår, kan tidsforbruget til bestyrelsesarbejdet holdes på et rimeligt niveau, og opgaven kan 

opfattes som noget, der kan løses via hvad man kunne kalde ”borgerligt ombud”. På generalforsamlingen 

sidste år meddelte jeg: ”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”. Jeg gentog opfordringen til at melde sig som kandidat i november, jeg har bedt formændene om 

navne på medlemmer, der kunne egne sig, og jeg har fulgt op ved direkte henvendelse til et antal navne – 
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men indtil videre har der desværre ikke været ”bid”. Det kan give udfordringer, når vi senere på 

dagsordenen skal vælge formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer! 

3. Årets gang  

 

Holdturneringen og SydGrandPrix er selvstændige punkter på dagsordenen. Dem vil Vagn fortælle mere om. 

Jeg vil blot her nævne, at det trods Coronaen lykkedes at få afviklet Holdturneringen 2021-22 på en 

fornuftig måde, og tilsvarende kan jeg sige om SGP 2021-22. Efter 2 stævner blev de næste 4 planlagte 

turneringer aflyst. Da smittesituationen lettede, foretog vi en ny planlægning, og det lykkedes at 

gennemføre 6 afdelinger af hurtigturneringsserien – mod de sædvanlige 7. Tak til arrangørklubberne.  

 

Pokalturneringen – hurtigskak for 4-mandshold er yderligere ét af de faste arrangementer på 

Hovedkredsens årsplan. Efter den ufrivillige Coronapause lykkedes det at gennemføre kvalifikationsstævnet 

lørdag den 23. april 2022 på Sønderskov.  Der var 12 deltagende hold – alle tilmeldt i Bredderækken. 

Samtidig med, at der blev spillet seriøs skak, var der også plads til hygge. Springeren Kolding 1 og 2 besatte 

begge pladser til Pinsefinalen, der blev spillet på Svendborg Idrætscenter. Yderligere deltog Skakklubben 

Evans og Fredericia Skakforening med elitehold i finalen. Bedste placering fik Springeren 1 i Bredderækken 

med en 3.-plads. For mig er der ingen tvivl om, at kvalifikationsstævnet har sin egen berettigelse, hvor også 

hold/klubber, der måske ikke har ambitioner om at gå videre til finalen, finder det sjovt at deltage. 

Der er udsendt invitation til dette års kvalifikationsstævne i Pokalturneringen. Det foregår igen på Museum 

Sønderskov, og datoen er lørdag den 15. april 2023. Husk at få samlet et hold i god tid inden 

tilmeldingsfristens udløb. 

Andre turneringsaktiviteter. Hen over året har der som sædvanlig været god turneringsaktivitet. Det gælder 

ikke mindst de tilbagevendende SonFlow, Fredericia IM Chess og Esbjerg 5. efterår. Men også adskillige 

andre EMT-er m.m. Både åbne klubturneringer, fælles EMT-er arrangeret af samarbejdende naboklubber, 

grænseoverskridende arrangementer med Tønder og Løgumkloster Skakklub som medarrangører samt 

naturligvis en lang række mindre formelle skakaktiviteter. 

Klubjubilæer. Esbjerg Skakforening og Tønder Skakklub kunne i 2022 fejre meget markante jubilæer – nemlig 

100-års fødselsdage. De blev naturligvis udnyttet til ekstraordinære arrangementer – både for egne 

medlemmer og gæster udefra. Det samme gælder Kolding Skakklub, som havde udsat fejringen af 2021-

jubilæet til foråret 2022. Hjerteligt til lykke! 

Medlemssituationen. Pr. 01-01-2023 er vi 450 medlemmer i Sydjysk Hovedkreds. Ved dannelsen af den 

fusionerede Hovedkreds i 2015 var vi 552, så det er bestemt ikke lykkedes at knække nedgangskurven. Det 

skyldes ikke alene faldende medlemstal i de enkelte klubber, men først og fremmest, at vi er betydeligt 

færre klubber end dengang. Også i beretningsåret er der en klub, der har opgivet (Grindsted) og flere, der 

kæmper for livet. Det er ikke godt, at kilometerafstanden mellem klubberne vokser, og eksemplet fra 

Brørup/Vejen, hvor Jesper Brogaard-Radoor i flere omgange uden held har forsøgt at rekruttere skakspillere 

til en ny klub, er ikke opmuntrende. I denne forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på, at klubberne har 

mulighed for at indmelde nye medlemmer i DSU med fulde medlemsrettigheder – uden at skulle betale 

DSU-kontingent for det første kvartal. Benyt jer af dette tilbud – og sørg derefter for at fastholde de nye 

medlemmer! 

4. Nye initiativer.  



Dansk Skak Union, Sydjysk Hovedkreds  
Årsberetning 2022-23 

Vejlekredsens Skoleskakklub. I begyndelsen af juli 2022 blev der på initiativ af Niels Jørgen Fries-Nielsen 

afholdt et møde med deltagelse af DSUs formand, 2 repræsentanter for Dansk Skoleskak, Claus Marcussen 

(som formand for Fredericia Skakforening og jeg (som HK-formand og HB-medlem). Der var opbakning til 

Niels Jørgens ideer, og mødet blev starten på Vejlekredsens Skoleskakklub, hvor skakinteresserede 

skoleelever og unge klubmedlemmer i og uden for Trekantområdet har adgang til skaktræning med højt 

kvalificerede ledere.  

Gode råd til basisspillere. Bestyrelsen tog med kyshånd imod mesterspiller Per Hansens (Haderslev 

Skakklub) tilbud om at stille sig til rådighed som frivillig instruktør med et ”skakforedrag” ude i klubberne 

mod at få betalt et demobræt og kilometerpenge. Det har adskillige medlemmer i flere klubber siden haft 

god gavn af i løbet af vinteren, og turneen fortsætter, hvis flere af Hovedkredsens klubber viser interesse. 

Dommerkursus. Med Vagn Lauritzen som instruktør blev der i weekenden den 8.-9. oktober 2022 afholdt 

dommerkursus med 10 deltagere. Det var et tilbud til klubberne om at få oprustet på denne front, hvor 

kravene til arrangører ikke bliver mindre. Det er lykkedes fint for Vagn at udvikle en undervisningsform, der 

gør et til tider kompliceret stof spiseligt for de fleste. 

5. Andre emner 

Skak i Fredericia. Fredericia har - i kraft af central beliggenhed i landet og frivillige kræfter med forstand på 

opsætning af live-skak og meget mere - markeret sig om et godt sted for skakbegivenheder, der rækker ud 

over det lokale. Det seneste eksempel er fra weekenden den 20.-22. januar 2023, hvor der blev afholdt NM i 

ungdomsskak for hold (Nordic Youth Team Chess Championships 2022).  

Skaklejr. Der afholdes igen i år skaklejr for unge skakspillere i sommerferien. Det foregår på Skanderup 

Efterskole – nær Lunderskov – og altså i vores område. Jeg håber, at I sørger for at få jeres unge skakspillere 

af sted. Tilmeldingen åbnede den 1. marts, og der er allerede 87 tilmeldt. 

Dansk Skak Union arbejder i øjeblikket med strategien. Det er ikke hensigten at lave en forkromet rapport, 

men snarere over tid at sætte fokus på forskellige indsatsområder med udgangspunkt i en SWOT-analyse. 

Det bliver spændende, om arbejdet også vil resultere i en ændret arbejdsfordeling mellem FU, HB og 

hovedkredsene. 

Efter mange år med uændret kontingent lægger HB på det kommende Delegeretmøde op til en stigning i 

bidraget til DSU på 60 kr. om året for at få økonomien til at balancere. 

6. Afslutning 

Og så skal vi i dag beslutte datoen for næste års generalforsamling. Jeg vil foreslå lørdag den 16. marts 2024. 

Hvis I godkender formandsberetningen, godkender I også forslaget til generalforsamlingsdatoen. 

Jeg vil slutte med at takke jer, der er mødt op i dag, for jeres interesse – og tak til bestyrelsen for 

samarbejdet i beretningsperioden. 

/Karl Posselt, 14-03-2023 


