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Formandsberetning 2022
Der er gået mindre end otte måneder siden sidste delegeretmøde – men det har været nogle meget
begivenhedsrige måneder!
Vi har fået en ny klub – Tune IF Skak – dermed er der igen en skakklub i Greve Kommune. De har netop fået
to unge medlemmer ind, så de nu er oppe på seks A-medlemmer. Projektet synes altså at være på rette
kurs, og vi vil i hovedkredsen gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe den nye klub til fortsat fremgang.
Medlemstallet i hovedkredsen er steget. Vi har været oppe på 530 medlemmer og er fortsat over 500. Det
er en udvikling, vi meget gerne skal have til at fortsætte. Glædeligt er det, at nogle af klubberne af egen
drift har formået at vende stagnation til fremgang.
Fremgangen synes at være koncentreret omkring nogle bestemte klubber, mens andre desværre er gået
tilbage. Fra bestyrelsen vil vi rigtig gerne hjælpe klubberne med at skabe basis for at fastholde de
nuværende og indfange nye medlemmer. Så tag fat i os, hvis I har brug for hjælp eller nogle gode råd til at
komme videre.
Et af de tilbagevendende emner på delegeretmøderne i hovedkredsen er behovet for at styrke
lederudviklingen. Det er positivt, at flere medlemmer fra hovedkredsens klubber deltog i det skakdommerkursus, som Køge, 2. hovedkreds og Dansk Skak Dommerforening gennemførte i foråret. Men der er behov
for, at flere klubber tager imod den slags tilbud.
Og nu til det negative: Coronavirus og deraf følgende restriktioner kom igen til at sætte skakken mat i en
periode. Mange klubaktiviteter i vinterens løb måtte enten aflyses, udsættes eller gennemføres under
særlige forhold. En runde i holdturneringen måtte udsættes, men det lykkedes at komme i mål.
Det samme kan vi ikke sige om hovedkredsens turnerings-flagskib, Nordsjælland Weekend EMT, som for
andet år i træk måtte aflyses. 90 tilmeldte og en stærk øverste gruppe viser, at turneringen fortsat har en
høj stjerne i skakmiljøet, og mon ikke Allerød vil melde sig som arrangør igen i januar 2023?
Sportsligt er der bemærkelsesværdige resultater på flere fronter:
Hillerød vandt nærmest sensationelt sølv i Skakligaen, kun overgået af suveræne Køge. Nordkalotten endte
på en midterplacering, mens Furesø vandt 2. division og rykker op, så vi igen har et hold i 1. division. I alt
har hovedkredsen uændret syv hold i divisionsturneringen, idet Allerød rykker ned og afløses af Sjælsø.
Ved det corona-udsatte DM 2021, som blev spillet i efterårsferien, havde Hillerød tre spillere med i
Landsholdsklassen. Sune Berg Hansen og Lars Schandorff var længe med helt fremme og endte med
henholdsvis en 2. og 4. plads, mens Nikolaj Borge kæmpede sig op som nr. 5.
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Kandidatklassen blev vundet af Jacob Sylvan fra Nordkalotten.
Ellen Fredericia Nilssen spillede også i kandidatklassen og blev juniordanmarksmester – Ellen repræsenterer
eller har repræsenteret flere klubber her i hovedkredsen – så skal vi ikke tage lidt af æren for hendes flotte
præstation?
I påsken lykkedes det for første gang i to år at afvikle DM på normal vis – uden udsættelser, aflysninger eller
corona-restriktioner.
Hele fire spillere fra 8. hovedkreds var med i landsholdsklassen 2022 – Lars Schandorff, Martin Percivaldi og
Nikolaj Borge fra Hillerød samt Jacob Sylvan fra Nordkalotten. Denne gang kneb det med at klare sig i det
stærke selskab, og Schandorff blev bedst placerede med en 4. plads.
Den 23. april var Hillerød vært for Sjællandsmesterskaberne for juniorer, og det vil ungdomslederen komme
ind på i sin beretning.
I Kristi Himmelfartsferien er der hele tre spændende turneringer: Helsingør arrangerer Kronborg Chess
Open samt Kronborg Junior Master, mens Allerød arrangerer Knock Out Hurtigskak.
Tilbage til det organisatoriske:
Vi har fået suppleret bestyrelsen med en webmaster, Jan Pedersen fra Hillerød. Og vi har fået etableret en
møderytme for bestyrelsen, så vi mødes 1½ uges tid før møderne i DSU’s hovedbestyrelse.
Med nyvalg på alle poster undtagen holdturneringsleder har vi selvfølgelig måttet bruge en del tid på at
sætte os ind i driften af hovedkredsen.
I de forgangne måneder har kommunikationen via hovedkredsens hjemmeside og holdturnerings-siden
ligget under det niveau, vi i bestyrelsen ønsker. Vi er i gang med at løse problemerne – forhåbentlig med
hjælp fra Per Rasmussen.
Bestyrelsen ønsker mere overordnet at styrke kommunikationen med klubberne. Derfor har vi truffet en
principbeslutning om, at hovedkredsen skal have en ny hjemmeside. Hvordan den skal se ud, og hvad den
skal indeholde, afhænger i høj grad af klubbernes behov. Ud fra dette vil vi se på økonomi og tidsplan.
8. hovedkreds’ økonomi er i fin form med god balance mellem indtægter og udgifter, en fornuftig
egenkapital og fuldstændig styr på bogføring, regnskaber osv. Det er et fremragende grundlag at arbejde
videre på for den nyvalgte bestyrelse.
Bestyrelsen har besluttet at oprette en særlig initiativpulje, som klubberne kan søge. Ideen er, at man kan
få støtte til konkrete udviklingsprojekter, som kan skabe medlemsfremgang eller på anden vis gavne
skakken i hovedkredsen. Hillerød har søgt og fået bevilget tilskud til et projekt, som skal integrere autister i
skakmiljøet.
I det hele taget vil vi gerne i bedre dialog med klubberne om de tilskudsmuligheder, som findes. Ud over
initiativpuljen er der mulighed for at søge turneringstilskud, juniortilskud og midler fra DSU’s
juniorinstruktørordning. Pengene er naturligvis ikke ubegrænsede, og der vil altid ske en afvejning af, om
midlerne gavner skakken bredt eller kun ansøgerklubben.
I starten af året kørte vi en lynprocedure for at få indstillet kandidater til DSU’s hæderstegn og
initiativpræmie.
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Hæderstegnet går i år til Mariann Petersen (Helsingør) og initiativpræmien til Nordsjællands Skakklub.
Tillykke til modtagerne og tak for de mange relevante indstillinger, vi trods kort tidsfrist modtog. De
kandidater, som ikke blev valgt i år, har vi i bestyrelsen besluttet at overføre til næste års runde – og så vil
vi gennemføre en mere gennemarbejdet proces næste gang.
Meget apropos forløbet omkring indstillingerne har vi i bestyrelsen konstateret, at hovedkredsens arbejde
har brug for at blive reorganiseret. Derfor har vi indledt dette arbejde og har brug for jeres indspil og
synspunkter.
Vi skal have justeret eller genskabt procedurer omkring ansøgninger, indstillinger osv. I første omgang har
vi udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, som bliver behandlet særskilt under et senere punkt.
Formålet er at styrke den demokratiske kontrol og samtidig modernisere en række punkter.
Der er afholdt ikke færre end tre delegeretmøder i DSU siden september, nemlig de to corona-udsatte fra
2020 og 2021 samt selvfølgelig dette års. Sammenfattende kan man sige, at der er et stort ønske hos
klubformændene om at skabe fremgang i medlemstallet og en god tone i Dansk Skak Union, hvilket
desværre ikke altid har været tilfældet de senere år.
DSU har efter nogle svære år oplevet medlemsfremgang. Det er nu, vi skal gribe chancen. Det store slag
skal slås ude i klubberne, men DSU skal selvfølgelig skabe de optimale rammer.
Arbejdet i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse har indtil videre været meget præget af det, man kan kalde
’problemløsning’, f.eks. omkring den corona-ramte divisionsturnering. Jeg håber, at vi fremover i HB
kommer til at arbejde mere med det fremadrettede.
Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak til alle de ildsjæle, som får tingene til at ske ude i
klubberne.
En særlig tak til bestyrelserne i Hillerød, Helsingør og Allerød for at gøre en ekstraordinær indsats for den
lokale skak på forskellig vis med resultater, der rækker ud over klubbernes egen interesse.
Og sidst, men ikke mindst, en kæmpe tak til mine kolleger i hovedkredsens bestyrelse for et godt og
konstruktivt samarbejde. Jeg synes, vi er kommet godt fra start.
Tak for ordet!
Jakob Werner
Formand
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