
FU møde 10 april 2005 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, Søren Krabbenhøft, Uwe Hansen og Herman S Petersen. 

 

Dagsorden: 

1.Godkendelse af sidste møde i Februar. 

2.Siden sidst. 

3.Konstituering af FU. Gruppen. 

4.Økonomi. 

5.Juniore skak. 

6.Pokal skak i Tønder. 

7.Holdturnering. 

8.Eventuelt. 

 

 

Godkendelse af sidste møde i Februar: 
FU og generalforsamling. Referater godkendes. 

I Århus har man planer om at arrangere en turnering for stærke juniorer. Grundfoss sponsorerer 

120.000 kr. De endelige detaljer er ikke på plads endnu. Poul Søndergård står for arrangementet. 

Frede Andersen er ved at revidere regelsættet for 4. HK 

 

Siden sidst: 
Spillet om oprykningskampen til 2. division er afviklet, Haderslev 2 vandt over Alssund. Haderslev 

2 spiller i dag i Nyborg Strand om endelig oprykning til 2. division. 

Søren Krabbenhøft fortæller at klubben i Vejen har fået sponsorgave fra Nordea, og i forbindelse 

hermed havde der været en stor artikkel i Vejen Avis. Der har efterfølgende været henvendelse til 

klubben fra en enkelt læser. 

Ribe EMT har lige været afholdt med 75 deltagere. Turneringen besøges af  mange stærke spillere 

både fra 4. hk og det øvrige land.  

Vojens Skakklub har ingen juniorer, men der er kommet en kontakt til en lærer, hvilket har 

afstedkommet at der nu er 24 skoleskakspillere i byen. De spiller før den egentlige klubaften. 

Vi talte om hvordan skoleskak fungerer og de problemer der er med ustabilt fremmøde og 

problemer når der ingen lærer er.  

Der var 32 deltagere ved årets Trekantturnering (Alssund – Gråsten – Augustenborg). Uwe Hansen 

sender resultatet fra Trekantturneringen til Helge Andersen, så resultatet kan komme i kredsbladet. 

Hansjørgen Clausen har været til Hovedbestyrelsesmøde i DSU. Han nævner at der er kommet en 

ny formulering af oprykningsreglerne fra mesterrække til division. 

Økonomien i DSU er stabil og kontingent fortsætter uændret. 

Ny formand i DSU er Erik Søbjerg. 

 

Konstituering af FU: 
Der er opnået enighed om følgende: 

Hansjørgen Clausen er valgt formand. 

Søren Krabbenhøft bliver sekretær. 

Uwe Hansen bliver juniorleder. 

Frede Andersen forbliver kasserer. 

Herman S Petersen bliver holdturneringsleder. 

 

 



 

Økonomi: 
Der er en kassebeholdning på 50.101,24 kr. 

Frede Andersen har problemer med at identificere kontingentindbetalingerne, når de udsendte 

girokort ikke benyttes. Han vil overfor klubberne præcisere hvilke oplysninger der skal med for at 

få en korrekt identificering af indbetaler. 

Fastsættelse af tantieme til FU-medlemmer bør foretages på første møde efter generalforsamlingen. 

 

Juniorskak: 
Der har ikke været nogen aktivitet siden sidst. En mulig dato for næste Sønderjysk grand prix er 27 

– 28 august.  Spillestedet kan være enten Vojens eller Åbenrå. Endelig dato og spillested fastlægges 

af  juniorleder Uwe Hansen. 

 

Pokalskak: 
Til dette års pokalskakturnering er der lige nu tilmeldt 10 hold, deraf er der kun et juniorhold. Der 

rettes henvendelse til de klubber der endnu ikke er repræsenteret.  

Det ser ud som om at tilmeldingen til pokalturneringen er ringere end ønsket. Det kan måske hænge 

sammen med ændrede bespisningsregler i forbindelse med afsluttende stævne. Efter nogen debat for 

og imod at give tilskud til bespisning, viser en afstemning 4 imod 1, at 4. HK giver et tilskud på 

50% af kostprisen til deltagerne fra 4. HK. 

For yderligere at gøre pokalturneringen attraktiv foreslår Hansjørgen Clausen at øge 

præmiestørrelsen til 1500 kr. lidt afhængig af hvor mange deltagere, men for hovedsageligt at gøre 

præmierne større,  for pokalturneringen 2005. 

Uwe Hansen vil gerne have pokalturneringen bedre markedsført for at øge antallet af deltagende 

hold. På næste møde behandles hvordan en bedre markedsføring kan gennemføres. 

 

Holdturnering: 
På grund af en misforståelse havde holdturneringslederen ikke ikke fået seneste holdturnering 

tilmeldt til ratingkatoteksføreren. Det gav problemer med at få ratet den turnering.  

Vi har lavet et par regler omkring ratingindberetning. Lokal kartoteksfører (4. HK) skal indberette 

til ratingkartoteksfører (DSU) hvem der spiller med hvem og resultat. Dette gøres med et 

edbprogram, som lige nu er placeret ved kassereren. Holdturneringslederen indgiver liste over 

deltagende spillere til lokal kartoteksfører, dette gælder også nytilgang i igangværende turnering. 

Frede Andersen mener vi skal ”slå lidt mere på tromme” for vores holdturnering, set i lyset af 

tilbagegang i tilmeldte hold. 

Invitation til næste turnering udsendes i august. Den nye holdturneringsleder optager kontakt til 

Kurt Petersen med henblik på at overtage posten. 

Der har været en forespørgsel fra DSU, om der var muligt for mesterrække i 4. og 5. HK kunne 

spille i samme turnering. Ønsket er fremført for at ændre på antallet af op- og nedrykkere til 

divisionsspillet.Vi ønsker ikke denne ændring. 

 

Eventuelt: 
Næste FU-møde er sat til 20 august ved Frede Andersen. Kl. 10.00 

Der er endnu ingen arrangerende klub for DM 2006, dette får Hansjørgen Clausen til at forelå at 

DSU finder arrangør 2 år frem. (Han vil forelægge dette på næste HB møde i DSU) 

Vi talte om nye tiltag i 4.HK regi. Noget i lighed med skaktur syd. Og en turnering der ligner 

Sønderjysk grand prix, denne skulle så være for seniorer. 

 

Referent: 

Herman S Petersen      

 


