
 

 

Ekstraordinært FU møde 10 Maj 2006 i Sønderjysk skak. 
 

 

Deltagere:  

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

 

Dagsorden: 

1.Godkendelse af sidste møde 

2.Holdturnering + nye regler  

3.Syd Grandprix 

4.Sønderjydsk EMT 

5.Pokalskak i Tønder 

6.Siden sidst. 

7.Eventuelt. 

8.Næste gang 

 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde i marts: 

Referat godkendes. 

 

Holdturnering + Nye Regler: 

Holdturneringsreglementet skal opdateres, og forelægge før næste FU-møde i august. 

Bl.a. implementering af regler vedtaget på  Generalforsamlingen vedrørende præmier, oprykning og 

holdstørrelse. Der diskuteredes nægtelse af oprykning, og konsekvenser af dette. Desuden skal 

regler fra Generalforsamlingen 2005 indføres i reglementet; de har hidtidigt været som bilag til 

reglerne. 

Med hensyn til strukturen i den kommende holdturnering vil Mester-, A- og B-rækken blive fyldt 

op, hvorfor der måske ikke bliver en C-række. Foreløbigt bliver det i 8-Holdsgrupper, men 

geografisk opdelte, dobbeltrundige 4-Holdsgrupper kan blive en mulighed. Dette bliver afgjort af 

efterårets tilmeldinger.   

 

Syd Grandprix: 

Udvalget er næsten færdige med et reglement. Frede udtrykte utilfredshed med at de enkelte 

klubber ikke er blevet spurgt, om de ville være med. Søren kunne svare at det er bevist fra udvalgets 

side at der ikke skal være mere end 5 – 6 ben, geografisk fordelt.  

Aabenraa har fået plads 2. December 2006. 

FU har vedtaget at støtte Syd GrandPrix med 3000,-. 

Følg med på 4. HK´s hjemmeside. 

  

Sønderjydsk EMT: 

Frede har udsendt et spørgeskema til klubberne; kun Lunderskov har svaret. Dette skulle være en 

strømpil for SEMT´s fremtid, så Formand Clausen prøver igen. 

 

Pokalskak i Tønder: 

Frede er næsten færdig med at indkøbe finurlige præmier til stævnet. 14 hold er tilmeldt. 

 

 



Siden sidst: 

Formanden spillede med og var til samtlige møder i forbindelse med DM i Aalborg. 

Der er ingen nyheder! 

Da han på HB-mødet fremlagde den kritik af skakbladet, som generalforsamlingen havde bedt ham 

om, blev han mødt med larmende tavshed; det er noget de har hørt før. Om der så sker noget er en 

anden sag. Iøvrigt varede Delegeretmødet 40 minutter, meget meget kort altså. 

Ribe har afviklet deres EMT, igen en bragende succes, tillykke med det. Det var en svært stolt far 

der viste et udklip fra JydskeVestkysten, omhandlende Ribe EMT, med Jørgen Clausen i 

billedmæssig centrum. 

 

Eventuelt: 

FU vil undersøge om vores hjemmesides webhotel kan lave e-mailadresser til funktionerne i FU,  

a la formanden@4hk.dk og så videre 

 

Næste gang: 

Næste FU-møde er sat til 19 August ved Søren Krabbenhøft. Kl. 10.00 

 

 

Referent: 

Søren Krabbenhøft      

 

 


