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17.07.2010. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juli 2010 kl. 19.30 hos 

Karl. 
 
DELTAGERE: Palle Gejl Jørgensen, Morten Jessen og Karl Posselt. 
 
1. Siden sidst. 

- Springeren 
- TL-/dommeruddannelse 
- Skak uden grænser 
-  
 
Referat:  
Springeren. Karl arbejder på at få et lille nummer af Springeren ud som optakt/invitation til den nye sæson. 
Mangler imidlertid en nyere version af Publisher for at kunne åbne den skabelon, Frede hidtil har anvendt. 
Morten har muligvis en brugbar version. Palle vil gerne sørge for distribution af medlemsbladet, når det er 
klar. 
 
TL-/dommeruddannelse. Palle er i gang med uddannelsen som brevkursus. Har løst 1. opgave og er i gang 
med 2. del.  
 
Invitation til Skak uden grænser i Leck den 17.07.10. Invitationen er givet videre til Ken. Vi gør ikke mere ved 
sagen, da det er ret umuligt at samle juniorerne i skolernes sommerferie. 
  
 

2. Haderslev Kommune 
- Lokaler 
- Børneattest 
 
Referat: 
 
Lokaler. Det er utilfredsstillende, at vi indtil videre kun har fået lovning på et møde medio august vedr. 
fremtidige lokaler, efter at Vojens-afdelingen af 10. klasse skolen i Danmarksgade 8 er lukket.  
Karl prøver at rykke for en melding, så vi kan melde klart ud til gamle og nye medlemmer om den nye 
sæson. 
  
Børneattest. Morten sørger for at skaffe en ny attest. Det er ikke lykkedes at få fat i én af dem, han i forvejen 
har afleveret til Haderslev Kommune.  
 

3. Høtteskak 2010. 
 
Referat: 
- Forsøg med en lidt anden afvikling end tidligere år i håb om at få lidt flere til at sætte sig ved skakbordene. 
- Høtteskakarrangementet foregår lørdag den 28. august kl. 9-ca. 12  
- Karl har sørget for foromtale af Høtteskak-arrangementet i programmet på Høttens hjemmeside – se  
  http://www.vojens-hoette.dk/Arrangementer/1275915791162.html  

- Kæmpeskakbrikker som blikfang -> lånes i Løgumkloster efter aftale med Vagn Lauritzen 
- Der laves små foldere til udlevering som tidligere år 
 

http://www.vojens-hoette.dk/Arrangementer/1275915791162.html


2 
 

- Alle medlemmer kontaktes for at få dem til at møde op til høtteskak 
- Medlemmerne opfordres endvidere til at huske sponsor-T-shirt. 
- Der indrykkes en annonce i Ugeavisen Vojens 
- Der sendes en pressemeddelelse til Ugeavisen Vojens + lokalpressen i øvrigt. Om høtteskak og  
  sæsonstart. 
- Annonce – eget logo + rigtige datoer Vojens Ugeavis 

- Karl kontakter skolerne i Vojens by for at høre, om vi kan få lov til at informere om muligheden for at  
  komme til at spille skak på skolernes elevintranet.  
- Hidtidige regler med henholdsvis 5 og 10 minutters betænkningstid fastholdes 
- Som noget nyt prøver vi et system, hvor man trækker sin modstander (nr.). Man vinder en præmie, hvis  
  man opnår 3 sejre mod 3 forskellige modstandere. 
- Man kan højst vinde én præmie.  
- Vi pakker ca. 10 præmier på forhånd. Indhold: 
     - gavekort på gratis medlemskab af Vojens Skakklub i resten af 2010 
     - Palle snakker med Sydbank, om de har sponsorting/smågaver til formålet og om de desuden vil  
       sponsorere øl/vand samt et beløb svarende til de hidtidige kurve til køb af skakpræmier (skakspil,  
       rejseskakspil og lign.) 
- Palle har lavet aftale med Vojens Hallerne om som sædvanligt at låne borde og stole til arrangementet.  
- Morten (evt. Ken) skaffer en trailer til transport. 

 

Det blev nævnt, at vi inden næste års høtte evt. kan undersøge, om DSU vil være med til at sponsorere 

månedsadgang/login til skakserveren. 

 
4. Medlemshvervning 

- Juniorer 
- Seniorer 
./. Bilag vedlaget dagsordenen. 
 
Referat: 
- I august udsendes brev til fhv. klubmedlemmer. Karl afleverer brev + adresseliste til Palle, der sørger for  

        distribution. 
- Annonce i Ugeavisen Vojens den18. august + samtidig artikel til lokalpressen (se under høtteskak). I  
  artiklen angives også adressen på Vojens Skakklubs hjemmeside 
- Som foreslået i bilaget til dagsordenspunktet udarbejdes Karl et ark beregnet til husstandsomdeling til  
  børnefamilier (det fremgår ofte af postkassen, om der bor børn i huset). Vi prøver med 300 stk. – invitation  
  til åbent hus i klubben første gang den 6. september. 
- Morten undersøger, om vi kan få plakater fra Dansk Skole Skak. Så kan vi prøve at få lov til at hænge dem  
  op på skolerne. 

- Karl har via mail spurgt en lærer på Vojens Gymnastik og Idræts Efterskole, om der er skakspillere på  
  skolen – afventer svar.  
 
Til næste år overvejes, om vi har kræfter til at deltage med et skakarrangement for skoleelever som led i 
kommunens katalog over Aktiv ferie aktiviteter. 
 

5. Sæsonstart  
- Juniortræning 
- Klubturnering 
- Holdturnering 
- 
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Referat:  
Første klubaften er den 30.8. 
 
Juniorer. Juniorerne begynder den 30.8. kl. 18. Morten møder i god tid eller aftaler nærmere med Palle.  
 
Man skal så vidt muligt kunne være medlem af klubben uden faste forpligtelser til at deltage i bestemte 
turneringer – altså også kunne være hyggeskakspiller.  
Klubturneringen planlægges, når vi har set, hvor mange vi bliver. Man kan overveje én, lang (evt.) 
dobbeltrundig klubturnering over hele sæsonen, hvis vi kun bliver én gruppe uden op- eller nedrykning midt i 
sæsonen. Til gengæld skal vi måske planlægge alternative aktiviteter på klubaftener, hvor der ikke er 
klubturnering eller holdturnering. 
Udgangspunktet for betænkningstid til klubturneringen er fortsat 1½ time pr. spiller til hele partiet. Man kan 
aftale en anden betænkningstid, hvis de 2 spillere er enige om det. 
 
Holdturneringen får en ny form fra den nye sæson, fordi den bliver fælles for 4. og 5. hovedkreds. 
Reglementet kan ses på http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=284&sprog=dk  
Siden årsmødet i 4. hovedkreds i februar er der kommet en tilføjelse til reglementet, der lyder således: 
”Der kan derudover oprettes C-grupper for skoleskakspillere og juniores med et ratingtal under 1200. Disse 
grupper spiller normalt week-end-kampe.” 
 
Medmindre der kommer medlemstilgang, kan vi i bedste fald tilmelde et juniorhold og et B-rækkehold. 
 

6. Simultan i Rådhuscentret (ca. 10.10.2010?) 
Fra Budstikken 2009: 

”Det er efterhånden også en kærkommen tradition, at Kaj Bjørnskov fra Haderslev Skakklub i forbindelse med 

Rådhuscentrets fødselsdag udfordrer andre spillere til et parti skak. Det er også tilfældet i år, så skakinteresserede i 

        alle aldre er velkommen til en omgang ”mental kampsport” med Kaj Bjørnskov”. 

 

       Referat:  
      Palle snakker med Holmberg for at sikre, at arrangementet gentages i år og i givet fald hvornår. Derefter kan  
      vi give Kai Bjørnskov besked. 
      Alle kan deltage, men for at få et passende antal deltagere til simultanforestillingen, prøver vi at opfordre  
      nogle skakspillere til at give tilsagn om at møde op, selv om de ikke er medlemmer af klubben. 
      Palle snakker med Sydbank om at låne et par pavilloner, så vi kan sidde i tørvejr i Rådhuscentret. 
 
      Ved fremtidige arrangementer i Rådhuscentret kan vi overveje at låne et stort skakbræt og få et par stærke     
      og gerne farverige spillere til at gennemføre et parti. 
 
7. Sønderjysk EMT 2011 

 Forslag: 
7 runder. Om inddelingen bliver i 8-mandsgrupper (alle mod alle) eller Monradgrupper afgøres af 
tilmeldingerne. 

Spilletidspunkter: mandage 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6 og lørdag 11/6 (pinselørdag). 
 
Referat:  
Der er efterhånden så mange turneringer i hovedkredsen, at det er umuligt at finde et rigtig godt tidspunkt for 
turneringen, hvad deltagerantallet de senere år tydeligt har vist. Turneringen burde være hovedkredsens 
flagskib, men i 2011 ser vi ikke andre muligheder end ovennævnte spilledage. De kolliderer ugemæssigt 
med de 2 sidste runder af Løgumklosters turnering, men den 11.06.2011 må regnes for det absolut seneste 
tidspunkt af afslutte turneringen om det sønderjyske mesterskab. 
 
Karl orienterer formændene i 4. hovedkreds og indberetter derefter turneringen og datoerne på 
hovedkredsens hjemmeside. 

http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=284&sprog=dk
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Turneringsinvitation med tilmeldingsfrist udsendes o. 1. marts 2011. 
Det undersøges, om turneringen skal annonceres i Skakbladet. Hvis vi fortsat har klublokaler i 
Danmarksgade, er det en fordel, at der ikke længere er folkeskole med eksamener i lokalerne på årstiden for 
turneringen. 
 
 

8. Eventuelt. 
 
Referat: 
Intet til dette punkt. 

/Referent: Karl Posselt 
 


