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Referat  

1. Godkendelse af dagsorden 

PJ bød velkommen og informerede om, at pkt. 7. - Divisionsturneringen fastlæggelse af datoer udgår på 
grund af manglende datoer fra Bundesligaen. PJ oplyste, at divisionsturneringsleder Hans Milter håber at få 
datoer i marts og at datoerne herefter kan findes.  
PJ gjorde endvidere opmærksom på, at der er kommet en mail fra Skakligaklubberne. Størstedelen af 
klubberne er utilfredse med beslutning truffet af divisionsturneringlederen og ønsker at HB kigger på denne 
beslutning.  

MF og NSL gjorde opmærksom på, at de ikke har modtaget denne mail. JF sørger for at omtalte mail sendes 
til MF og NSL. 
PJ ridsede herefter kort sagen op. 

PGO oplyste at han har udsendt mail med information til pkt. 5. Denne mail har MF og NSL ikke modtaget.  
PGO gensender mail direkte til NSL og MF. 

PJ foreslog at punktet sponsorudvalg udsættes. PJ regner med endnu et online HB-møde med Dansk 
Skaksalg og sponsorudvalg på dagsordenen. Det blev besluttet at afholde dette møde 23. februar 2022 kl. 
20.00 

JF blev valgt til ordstyrer.  

MF gjorde opmærksom på, at referatet, der skal godkendes under pkt. 2, skal være fra 7. november 2021. 

HK foreslog, at Pkt. 11 – Forslag til reglementsændringer v/Vagn Lauritzen gennemgås på mødet og at 
beslutninger om ændringer tages på et senere møde. Bilag er udsendt meget sent. Dette var der enighed 
om. Punktet gennemgås og behandles færdigt på HB-møde i påsken.  

CA spurgte til referat af seminar afholdt lørdag den 6. november 2021.  

AA oplyste, at referatet ikke er færdigt.  

Dagsorden blev herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra HB-møde 7. november 2021 

MF gjorde opmærksom på, at han har fremsendt rettelser, der ikke er rettet i det udsendte referat. 
AA sørger for at det bliver rettet. 

JW gensender nyt fra hovedkreds 8, da de ikke er kommet med i referatet. AA sørger for, at det kommer 
med. 

Der blev spurgt til referater fra delegeretmøderne. AA oplyste, at referat fra delegeretmøde 2020 er lavet 
og er godkendt af dirigenten og udsendes snarest. Referat fra delegeret møde 2021 er i produktion. 

Referatet blev herefter godkendt. 



3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde 

Der har ikke været nogen afstemninger siden sidste HB-møde. 

4. Forretningsudvalgets beretning 

PJ gennemgik den udsendte beretning (vedlagt som bilag). 

PJ fortalte, at det meste af tiden er gået med Dansk Skak Salg og divisionsturneringen. 

PJ oplyste at Pkt. 14 ikke kan endeligt vedtages. Det er en bestemmelse vedrørende kontingent og det 
hører under delegeretmødet. Der er lavet et forslag til delegeretmødet og det afventer endelig 
godkendelse til delegeretmødet. 

MF spurgte til landstrænernes beretninger og PJ oplyste, at HB ikke plejer at få dem til hvert møde. Han har 
ikke rykket for dem og sørger for, at landstrænernes beretninger er med til HB-mødet til påske.  

Der var ingen bemærkninger og beretningen blev godkendt. 

5. Økonomi og regnskab 

PGO gennemgik kort det kommende regnskab for 2021. 

Det ser ud til, at det ender med et overskud.  
Corona har gjort at der ikke er brugt en del af de budgetterede midler. 
Der er ryddet op i mellemværende med klubber.  Der er her afskrevet et sted mellem 50.000 
og 75.000 kr. af gamle restancer fra klubber og enkeltmedlemmer. PGO kommer med et mere 
præcist tal sammen med regnskabet for 2021. Der er ikke rykket for restancer fra 2021 endnu. 

PGO gennemgik herefter regnskab for Jøker sponsorat. 
Der er indbetalt kr. 150.000. Pengene er brugt til at støtte elitespillerne. Regnskab er sendt ud til HB. 

PGO oplyste endvidere, at Thomas Jøker har modtaget regnskabet og har ikke gjort nogen bemærkninger. 

PJ oplyste, at sponsoraftalen er opsagt og Thomas Jøker muligvis gerne vil forlænge. PJ kommenterede 
endvidere at DSU anser aftalen for opsagt og derfor ikke er medregnet i budget for 2022. 

6. Dansk Skaksalg 

CA berettede om status for Dansk Skaksalg 

7. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer for 2022/2023 

Fastlæggelse af datoer afventer spilledatoer fra den tyske bundesliga. 
Divisionsturneringsleder forventer, spilledatoer fra den tyske bundesliga er på plads i løbet af marts 2022. 
Når disse datoer er på plads, tages der hul på fastlæggelse af datoer for divisionstuneringen 2022/2023. 

Med baggrund i Jan Sørensens mail blev Indsigelse og protest imod divisionsturneringsleder Hans Milters 
fastlæggelse af spilletidspunkt for kampen mellem SK 1968 og Køge samt konsekvenser for den afsluttende 
dobbeltrunde i skakligaen drøftet af HB. 
PJ oplyste, at han har talt med divisionsturneringsleder Hans Milter, der gerne vil have, at HB, såfremt HB 
beslutter at omgøre beslutningen om spilledato for kampen mellem Sk 1968 og Køge, fastsætter en ny 
spilledato for denne kamp.  



HB besluttede at anmode divisionsturneringslederen om at omgøre beslutningen, så holdkampen mellem 
SK 1968 og Køge i stedet spilles den 6. marts eller eventuelt den 13. marts. Det vejede tungt i beslutningen, 
at det netop er de to datoer, som SK 1968 har peget på, og at de to datoer gør det muligt, at kampen 
afvikles i Aarhus som fastsat i turneringsplanen. 
NSL stemte hverken for eller imod. 

8. Sponsorudvalg 

Punktet udsættes. 

9. Kommende DSU-arrangementer 

PJ orienterede, at planlægning af DM er i gang og det kører. Alle poster er besat. FSU arbejder godt med 
tingene. 
MN supplerede med, at FSU håber på et stort DM. MN rettede en stor tak til PJ for hans hjælp og oplyste, 
at FSU har fundet en afløser. Der er 50 tilmeldte og målet er mindst en fordobling af dette deltagerantal. 

PJ informerede, at pokalfinalestævne var planlagt til at blive afholdt på Hotel Svendborg. Dette er ikke 
muligt og der kigges efter et nyt spillested. 
Det kan blive i Messecenter Fredericia, der har fået oplyst budget og vil fremsende et tilbud.  
PJ afløser Aage Olsen som pokalturneringsleder.  

DSU skal i løbet af 2022 afvikle NM for ungdomshold. Det er et arrangement som er blevet udsat og vi 
afholder det som aftalt.  
AR oplyste, at det er planen, at vi afholder turneringen i oktober. Der skal indhentes tilbud på spillesteder 
og det kommer til at koste DSU i omegnen af kr. 100.000 at være vært for dette arrangement. 

AR nævnte desuden, at DM for piger ikke afholdes i 2022.  

BS oplyste, at Senior DM starter søndag den 20. februar 2022. Der er 49 tilmeldte og forventningen er, at 
der kommer flere. 

10. Kvinde DM – Nyt format 

AR har lavet et forslag til nyt reglement for Kvinde DM. Forslaget er udsendt. 

AR informerede, at Kvinde-DM tages ud af kandidatklassen. Kvindelandsholdstruppen har været taget med 
på råd. 
Oprindeligt blev der lavet et reglement i 2018.  
AR redegjorde for det nye reglement. Nu er det hele blevet meget konkret med 6 spillere, og at det er de 6 
højest FIDE-ratede tilmeldte, der deltager. Alle der har lige mange point, skal spille omkamp om DM-titlen. 
Det kan blive nødvendigt at flytte omkampen til en anden dag. Omkamp afgøres i form af lynskakpartier. 
Vinderen af kvinde-DM får en plads i kandidatklassen 2023. 

AR oplyste, at han havde modtaget input til reglementet fra kvindelandstruppen, hvoraf de meste blev 
rettet til, så de indgår i det endelige reglement for kvinde-DM. 

Forslaget blev herefter drøftet og efterfølgende blev der stemt og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

11. Forslag til reglementsændringer v/Vagn Lauritzen 

Der var enighed om, at punktet udsættes til påskemødet. 
Hvis der er hasteting, tager vi det på ekstra HB-møde, der afholdes 23. februar 2022. 



12. Reglement for kandidatklassen 

PJ oplyste, at kvindernes deltagelse i kandidatklassen ikke længere er en forsøgsordning. 
Fremover skal kvinderne for at deltage i kandidatklassen kvalificere sig på lige vilkår som mændene og det 
vil sige, at de skal opfylde kravene for at deltage i kandidatklassen. Vinderen af kvinde-DM er berettiget til 
at deltage. 

Det blev aftalt, at HB kigger på punktet sammen med pkt. 11. på HB-møde 23. februar 2022. 

13. Idékatalog for hjemmesiden 

JW informerede om fremgang for idekataloget. 
JW har fremsendt en case med Allerød som eksempel. 

Casen er sendt til 8 klubber. Aalborg har allerede meldt tilbage med en case til idekataloget. Desuden har 
Hillerød Skakklub og Præstø Skakklub også meldt positivt tilbage. 

AW oplyste, at der er to cases i hus. Der er 2 mere på vej og alle cases offentliggøres på hjemmesiden, når 
der er 6 cases i hus. 

JW informerede om at formålet med idékataloget er at få fortalt de gode historier. Vi skal være proaktive 
og gå ud og fortælle de gode historier. 

PJ oplyste, at der støttes op om projektet og det er planen, at der skal findes en webmaster til denne 
underside, der kun skal lave dette. 
PJ vil gerne prøve at finde en, der kan understøtte det i samarbejde med JW og få lavet denne underside. 

HL foreslog, at stillingsopslag lægges på skak.dk, så alle kan søge på jobbet. 

Der var bred konsensus om, at idekatalog er en god ide. FU laver stillingsopslag, der skal på skak.dk.  

14. Kontingentopkrævning for førstegangsmedlemmer 

PJ oplyste, at han var blevet gjort opmærksom på, at forslaget om fritagelse for kontingentopkrævning for 
førstegangsmedlemmer skal vedtages af delegeretmødet.  
Michael har testet det på systemet og det fungerer.  

BS gjorde opmærksom på, at han studsede over PJs formulering. Meningen var at udskyde kontingent-
opkrævningen for nye medlemmer med et kvartal. Det skulle bruges som lokkemiddel overfor klubberne 
for at få dem til at melde nye medlemmer ind med det samme, så de kunne spille koordinerede 
turneringer, holdturnering mv. med det samme. Det virker fint i Aalborg Skakforening, hvor der er kommet 
mange nye medlemmer til og det er denne medlemsfremgang, der er med til at holde medlemmer, der 
deltager i medlemsfremmende aktiviteter, kontingentfrie. 

PJ kommenterede, at klubberne selv bestemmer, hvornår de opkræver kontingent og vil med forslaget 
gerne give klubberne mulighed for at beholde noget af kontingentet til f.x. træning af nye medlemmer. 

PGO nævnte, at der kunne laves en forsøgsperiode. 

15. Nyt fra hovedkredsene 

1.HK: 

Intet nyt 



2. HK: 

Vi er som alle andre igen blevet indhentet af coronaen. De første runder af holdturneringen forløb 
planmæssigt, men i 2022 må vi konstatere, at flere kampe er blevet udsat. Holdturneringslederen har sat 
en deadline for afvikling af turneringen, som vi håber kan holde. Vi har ligeledes udsat vores delegeretmøde 
til 8. maj. 
Der er dog god gang i EMT´erne rundt omkring. Ligeledes har vi fået afviklet 4 ungdoms turneringer i UGP-
serien. 
Køge Skakklub har 27. jan. fejret sit jubilæum med reception, hvor bl. a. borgmester Marie Stærke og 
unionsformand Poul Jakobsen deltog. Efterfølgende var der simultanmatch mod Jesper Thybo. 
 
3. HK: 

Intet nyt 

6. HK: 
 
Aktiviteterne synes at være kommet godt i gang rundt omkring i klubberne. Coronaen fylder stadig hos 
nogle medlemmer, der gerne ser den væk, før de kaster sig ud i skakaktiviteter igen 
Aarhusmesterskabet afvikles i den weekend, vi holder møde. I skrivende stund er 58 tilmeldt, hvilket 
umiddelbart er positivt. Går man tallene efter, vil man dog se, at århusianerne svigter deres egen turnering. 
GP - turneringerne for børne/ungdomsskakken bæres p.t. oppe af ganske få klubber, og det er derfor stadig 
et område, der bør påkalde sig opmærksomhed. 
Hovedkredsen afvikler pokalstævne den 7. maj i Chess House og generalforsamling den 3. april samme 
sted. 

7. HK: 

Intet nyt 

8. HK: 
Organisatorisk: Bestyrelsen har fået tilgang af Jan Pedersen fra Hillerød som web-/it-ansvarlig. Dermed er 
vi fem medlemmer, hvilket passer godt med fordelingen af arbejdsopgaver. Eventuelt suppleres med en 
sekretær, men det er ikke strengt nødvendigt. 
Medlemstallet er næsten uændret, hvilket er positivt set i lyset af den fornyede corona-nedlukning. 
Vi har afsat en særlig initiativ-pulje på 2022-budgettet, som kan anvendes til at finansiere nye ideer og 
projekter, f.eks. ved at dække deltagergebyr til turneringslederkurser som det i Køge. 

Ny klub: Tune IF Skak er optaget i 8. hovedkreds pr. 1. januar. I første omgang med fire A-medlemmer, men 
den nye klub er organisatorisk kommet godt fra start, så der er grund til optimisme. 

Turneringer: Junior Kronborg Master blev afviklet den 30. oktober 2021 i Helsingør med 30 deltagere fra ti 
forskellige klubber. 
Nordsjælland Weekend EMT skulle have være spillet 7.-9. januar 2022 i Allerød, men måtte aflyses pga. 
corona-situationen. Der var 90 tilmeldte og en stærk øverste gruppe, så det var en ærgerlig, men nødvendig 
beslutning at aflyse. Der er fortsat stor interesse for turneringen, så vi håber at kunne gennemføre i januar 
2023, hvis der fortsat er økonomisk opbakning. 

Holdturneringen: Det var nødvendigt at udsætte en runde i turneringen pga. corona-regler, men det 
forventes, at alle kampe bliver færdigspillet til tiden. 



9. hovedkreds: 
  
En hel runde samt enkelte andre kampe i rækkerne i holdturneringen har måttet udsættes på grund af 
Covid 19, men nu er man i gang igen, og det påregnes, at turneringen kan afsluttes inden for planlagt tid. 
 En række koordinerede turneringer er i fuld gang. 
 
Sydjysk Hovedkreds: 
 
I Coronapandemiens skygge 

Efter en planmæssig sæsonstart er vi løbet ind i 3. Covid-19 bølge, hvor smittetal og restriktioner igen har 
kastet grus i maskineriet. Dog ikke i samme udstrækning som 2. bølge på samme tid i 2020. På 
Hovedkredsens generalforsamling blev der efterlyst rettidig omhu og hurtige udmeldinger fra bestyrelsen 
ift., hvordan klubberne skulle forholde sig.  

Holdturneringen 
Derfor udsendte bestyrelsen den 21. december følgende melding i forlængelse af de myndighedernes 
restriktioner og anbefalinger (med virkning fra 17-12-2021) samt beslutningen om at udsætte 4. runde af 
Divisionsturneringen: 

”Her og nu sker der ingen ændringer ift. de tidligere udmeldte Coronaforholdsregler 
(http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Message?teamTourId=74&messageId=236 ) 

Vi forventer ikke at udsende nye meldinger, før vi er kommet ind i 2022. Vi vil naturligvis følge udviklingen 
nøje og være klar til at handle og informere, hvis der skulle komme nye restriktioner, der giver anledning til 
at ændre på turneringplanen. 

Klubber, der får udfordringer med Covid-19-smitte bedes kontakte Holdturneringslederen (Se kontaktinfo i 
menuen til højre)”. 

Konsekvensen var altså en fastholdelse af holdturneringsplanen (inkl. en runde i Mesterrækken søndag den 
16. januar 2022), medmindre der blev indført yderligere restriktioner i det nye år. 

Denne holdning blev gentaget i en ny udmelding fra bestyrelsen den 6. januar 2022.  

 

PJ oplyste, at antallet af betalende medlemmer er 3.941 pr. 22.2.22. Det er en lille ændring i forhold til det 
bilag, der blev sendt ud forleden dag. I maj måned var vi på 3694 betalende medlemmer. Så der er noget, 
der tyder på, at vi er ved at genvinde pusten.  

16. Eventuelt 

HL spurgte om deadline for ansøgninger til juniorinstruktørstøtte og til hvem man skal sende ansøgningen 
til? PJ oplyste, at klubber skal sende deres ansøgninger til deres hovedkredse. Hvis alt er ok, bevilger 
hovedkredsen juniorinstruktørstøtten. Hovedkredsene meddeler beløbene til PGO, der udbetaler de 
bevilgede beløb til klubberne. 
PGO oplyste, at der ikke er nogen fast deadline, og at det er besluttet, at klubberne kan få udbetalt 
pengene direkte. PGO nævnte, at denne ændrede procedure, skal rettes de steder, hvor ordningen er 
omtalt. 

KP spurgte til deadline for motivering af uddeling af hæderstegn og initiativ præmier. 



Det blev besluttet, at deadline for dette er 20. marts 2022. Indstillingerne sendes til sekretæren. 
DSU sender indbydelser til stævnefesten ud til de indstillede.  

PJ – Det er både hæderstegn og initiativpræmier 

PJ oplyste, at trykkeriet i Polen, som vi har brugt til trykningen af Skakbladet, er stoppet og vi skal derfor 
have fundet et andet trykkeri. Det er kommet to tilbud fra to danske trykkerier. VI har ingen tilbud fra 
udenlandske. FU indstiller, at vi tager et år med et af de danske trykkerier. PJ oplyste, at Skakbladet 
fremover muligvis vil blive udsendt i folie, for at undgå at bladene bliver våde i postkasser. Det vil betyde en 
merpris på kr. 1.700 pr. nummer. 

PGO oplyste, at trykkeudgiften vil stige med kr. 5.000 pr. bladudgivelse og kr. 20.000 pr. år. Der kan komme 
en besparelse på porto, hvis vi udsender Skakbladet i midten af en måned. 

HK spurgte til hvor man kan se tidligere modtagere af hæderstegn og initiativpriser. 
PJ oplyste, at det kan man ikke. FU skal have en samlet liste over alle modtagere i de forskellige 
hovedkredse. Husk at en person kan kun få hæderstegn 1 gang. 

AR oplyste, der har været afholdt Online Grand Prix finaler. Ellen Nilssen og Jonas Bjerre kommenterede på 
glimrende vis og det blev vel modtaget rundt omkring af alle. AR nævnte videre, at FU har besluttet at 
støtte speedchessmesterskabet i år. PJ supplerede med, at Ellen Nilssen har indsendt en ansøgning, og at 
FU har besluttet at støtte med et beløb svarende til halvdelen af udgifterne til arrangementet. Det er god 
interesse for arrangementet og god PR i arrangementet. PJ opfordrede hovedkredsene til at gøre 
medlemmerne opmærksomme på arrangementer som dette. 

Thomas Jøker Holdings reklame på hjemmesiden blev drøftet. PJ oplyste, at den ikke var taget ned, selvom 
aftalen formelt var udløbet, fordi hvis Thomas Jøker vil forlænge aftalen, vil DSU også gerne det. PJ oplyste, 
at man er i gang med at indkalde deltagere til individuel EM. Det er 2 til 3 af de unge løver, der er 
interesserede i at deltage. 

 

PJ oplyste, at Peter Olsen, har trukket sig som formand for og medlem af divisionsturneringsudvalget med 
omgående virkning. Derfor skal, der findes et nyt medlem til dette. Det må gerne være en, som kender de 
sjællandske klubber og forhold. 
JW nævnte, at han har spurgt Lars Erik Linderod, der er holdturneringsleder i 8. HK. Lars Erik er interesseret 
og vil gerne stille sig til rådighed. 

PJ sluttede med at oplyse, at FU fremover vil arbejde meget på at være mere skarpe og rettidige fremover 
til møderne. 

Næste møde onsdag den 23. februar 2022 kl. 20.00. Mødet holdes online.  


