
 

 

FU møde 19 August 2006 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

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

 

Dagsorden: 

1.Godkendelse af sidste referat 

2.Siden sidst. 

3.Økonomi. 

4.Holdturnering  

5.Junior Hold-DM, Tjele 

6.S.E.M.T. i Vojens 

7.Syd Grand Prix 

8.Eventuelt 

9.Næste Møde 

 

 

Godkendelse af sidste møde i Maj: 
Referat godkendes. 

 

Siden sidst: 
Holdturneringsreglementet er blevet opdateret, og blev gennemgået. De, på generalforsamlingen, 

vedtagne regelændringer, er hermed implementeret.   

Frede Andersen fortalte om en spørgeskemaundersøgelse , som han i samarbejde med Vagn 

Lauritzen, Løgumkloster, havde foretaget. Den fulde tekst fremgår af  4.HK´s Hjemmeside, men 

skal kort refereres her. 

Skemaet er udsendt til de 40 stærkeste spillere i hovedkredsen, for at få overblik over hvad spillerne 

helst ser med hensyn til tid på året, partier pr. dag m.m. Resultatet er, at det ikke er muligt at stille 

alle tilfredse, men der er indikationer på hvad den optimale løsning må blive. 

I forbindelse med punktet blev der overvejet om FU, på kommende Generalforsamling, skulle 

fremsætte forslag om at lade denne bestemme datoer for afvikling af SEMT. 

 

TL fortalte om administrationsprogrammet til indberetning af  holdturneringen, som der har været 

knas med i foregående sæson. Der skulle komme et nyt program næste år, udover at DSU skal have 

en ny indberetningsform. 5 HK bruger også ”vores” program, med de genvordigheder det nu 

indebærer, hvorimod 6-7-8 HK muligvis bruger noget vi kan benytte os af. FU talte om hvad der 

gik galt sidste år, og vil søge at løse problemet med indberetningen af resultater. Selve 

ratingberegningen ligger jo i DSU´s regi. 

 

Formand Clausen fortalte om et nyt tiltag i Graasten; Terrasse-skak. Man mødes privat, medbringer 

selv drikkelse, og så spiller man skak til det bliver mørkt. 

 

Der er medlemsfremgang i juniorrækkerne i både Bov og Vojens. 

 

Og så er Karsten Fyhn blevet ny formand i Alssund. 



Økonomi: 
Der er lavvande i kassen; 18228,-, men det skyldes at Frede har valgt at betale både april og juni 

kvartaler til DSU. Der er omkring 50000,- til gode i klubberne, , så det går upåklageligt, økonomien 

er i orden. 

 

Holdturnering: 
Der er ændringer i spilledatoerne !! 

Der er ikke naturligt hold nok i A- og B-rækken, men da holdstørrelsen er gået ned på 4 personer er 

der håb for at der kommer et par ekstra hold i forbindelsen med tilmeldingen til holdturneringen. 

D-rækken savner stævnearrangører. (Vojens tilmeldte sig straks) 

Aabenraa tilbød at arrangere sidste spillerunde i A-rækken.  

 

Junior Hold-DM, Tjele: 
Junior Grand Prix-stævnet 16/9 er aflyst 

Tilmeldingsfristen til Hold-DM er 18/9, hvor holdet vil blive udtaget på grundlag af styrkelisten. 

 

S.E.M.T. i Vojens: 
Datoerne fastholdes. Eventuelle sidste-runde partier kan afvikles forud. (f.x. i Vojens mandag, af 

hensyn til Hold-DM) 

 

Syd Grand Prix: 
1. Afdeling i Bov  30. September. Se invitation på Hjemmesiden 

Frede  udtrykte utilfredshed med at invitationen ( + reglement) ikke er blevet sendt ud til klubberne. 

Søren kontakter SGP-Udvalget. 

 

Eventuelt: 
Karl fra Tønder havde formanden ikke lige fået inviteret til mødet. 

Der er mange turneringstilbud at vælge imellem i hovedkredsen, hvilket er godt. 

Formanden tager til et DSU-møde 3. September. Her vil formanden forsøge at fastlægge Junior-

Hold-DM i tid, så hovedkredsene får lidt mere tid at arbejde med, idet klubberne ikke er kommet 

rigtigt i gang før der skal tilmeldes og udtages et hold. 

 

Juniorlederen har fået ny mailadresse: uuhansen@yahoo.dk 

 

Næste FU-møde er sat til 18. November 2006 hos Frede, Gabøl kl.10.00 

 

Referent: Søren Krabbenhøft      

 

 


