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Organisatorisk: 
 

FU inviterer i løbet af sæsonen til et ekstraordinært formands og bestyrelsesmøde for at få drøftet 

holdningerne til sammenlægning af 3, 4 og 5. Hovedkreds. 

Det tilsigtes at få afholdt mødet i januar. 

Chresten undersøger muligheden for at leje lokaler til formålet, startende om morgenen, en lørdag 

i januar, og efterfølgende et møde, med efterfølgende hurtigskakturnering. 

 

Siden sidst 

Aflyst møde i FU givet en del hængepartier for arbejdet fremadrettet og FU lider en smule under 

manglende tid fra flere involverede organer. 

PR-Arrangement afviklet i Kerteminde og Nyborg, med begrænset succes. Der var ikke så megen 

lokal opbakning, som der forlods var kalkuleret med. Hvorfor er nok et lokalt anliggende at 

klarlægge 

Kerteminde Skakklub har fået ny formand. Peter Munk Andersen har overtaget formandsposten. 

Benny har overtaget hvervet som kartoteksfører og det lader til at køre som det skal. 

Nr. Aaby har afholdt 40 års jubilæum som skoleskakklub, herunder skal det fremhæves at det i hele 

perioden har været med John Dalberg som en dynamisk og særdeles engageret og altid 

nærværende leder i spidsen.   

Der er indbudt til DM i Hurtigskak d. 10-10-2009 i Læseforeningens lokaler. 

3. hk. fik en flot 3. plads til det nyligt afholdte Junior-Hold DM. FU vil i den forbindelse gerne 

takke Kim Skaanning for hjælp til at udtage og tilmelde holdet, mens Peter Grau og Theis Nielsen 

skal have stor tak for at tage med som ledere, alle tre endda med særdeles kort varsel. Til slut en 

tak til spillerne for at yde en præstation som lover rigtig godt for fremtiden.  

Odense kommune indbyder til ledelseskursus i Odense Kommune.  

 

Regnskab og budget 
 

Regnskabet pr. 01-10-2009 ser nogenlunde ud som forventet, og viser pt. et overskud i 2009 på ca. 

DKK 22.000,- på trods af at der i år er ydet større tilskud til arrangementer og turneringer end 

tidligere. 

Årets overskud skyldes primært at sidste års kursregulering af aktier m.v. med et underskud på 

17.369,68 i år er konverteret til en kursgevinst på 11.922,25 som det ser ud lige nu. Dette giver en 

nettoforskydning på årets resultat på 29.291,93 i forhold til sidste år. 



Fremadrettet vil DSU betale spisebilletterne til DSU’s pokalturnering på Hotel Nyborg Strand for 

de ekstra stillede hold fra 3. Hk. ud over de 6 hold som kvalificerer sig gennem hovedkredsen. 

 

Ansøgninger 
 

Ansøgning modtaget fra Sydøstfyn, som har søgt om tilskud til pr-arrangement i Svendborg. Af 

udgiften på 2.750,- kr. bevilliges 80 % svarende til 2.200,- 

 

FU har diskuteret reglerne omkring støtte til pr arrangementer, og er blevet enige om en 

støtteordning på op til 80 % af udgifterne, dog max. 2.500 kr., , forudsat at ansøgningen er 

behandlet forud for arrangementet. 

FU har i sommerperioden hastebehandlet en visionær ansøgning (fra Middelfart Skakklub & Heinz 

Furrer) om støtte til ungdomstræning i Middelfart området. Ansøgningen var til et godt projekt 

inspireret af det ”stilleliggende JET projekt” og den nye landstræners visioner, med en række 

træningssessioner sæsonen igennem, første gang i september måned. FU bevilgede den ønskede 

økonomiske opbakning til opstarten, men må med beklagelse notere sig at der endnu ikke er 

kommet gang i et ellers glimrede tænkt initiativ. 

 

 

FSU’s Turneringer 

Holdturnering: 
 

Sydøstfyn har et hold i Skakligaen. Her spilles der 9 kampe hvor de øvrige divisioner kun spiller 7. 

Det betyder at Sydøstfyn rammes hårdere af vor 9-kamps regel end andre divisionsklubber. 

Sydøstfyn får derfor samme dispensation som for 2 år siden, nemlig at 2 forlods fastlagte runder i 

Skakligaen ikke omfattes af 9-kamps reglen, aktuelt er det 3. og 7. runde som ikke medregnes.    

Der indføres oprykningsret fra serie 3, for 1. Pladsen og resten placeres næste sæson efter 

styrkeforhold i serie 2 og 3. 

Korup-Ubberud og Højfyn skakklubber har slået sig sammen i holdturneringen og stiller op som 

Tårnspringeren. 

Programmerne udsendes så snart de er printet, men lægges på nettet så snart de er udfærdigede. 

Chresten arkiverer sidste års holdturnering snarrest, og lægger en nyhed på hjemmesiden, om at 

der arbejdes på at opdatere hjemmesiden. Hans sender holdturneringsinfo til oprettelse af tabeller 

på hjemmesiden. 

  



Pokalturnering: 
27 tilmeldte hold + et reservehold i tilfælde af ulige antal. 

Da der ikke spilles med oversiddere i pokalturneringen, trækkes der efter 1. Runde lod efter 

nærmere fastsatte kriterier for at finde et antal ”lucky loosers” som får en chance mere i 

turneringen. 

De første 2 stævner spilles i Middelfart og Nyborg. 

Der spilles i årets udgave med fuldstændig fri lodtrækning så alle hold kan møde alle. 

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 6 hold, som ikke er fynske klubber. 

 

Pokalturneringsudvalg: 
 

Det har stadig ikke været muligt at finde en dato hvor udvalget har kunnet mødes.   

 

IT-Politik 
 

Chresten kontakter Karsten Pedersen for at få hjælp til hvordan man kan få arkiveret sidste års 

turnering, som ligeledes var et problem sidste sæson. 

Der tages dagligt backup af hjemmesiden, som kan lægges op igen af webhotellet til en pris af 299,- 

kr. så der er ingen grund til at spekulere alt for meget i alternative backup løsninger. 

Backup tages hver aften kl. 23,00 

 

Juniorområdet 
 

Junior hold DM afholdt med støtte fra Kim Skaanning, Theis Nielsen og Peter Grau som fik det 

koordineret så vi kunne stille med et hold. 

Holdet fik en 3. Plads, som er bedste placering gennem flere år, og det anses naturligvis som et 

godt resultat for 3. Hk. 

Der ledes stadig efter et egnet emne som juniorleder, og interesserede kan stadig henvende sig til 

FU. 

 



Eventuelt 
 

Emner til modtagelse af Hæderstegn blev drøftet. På nuværende tidspunkt ses der ikke emner til 

Initiativprisen, men sæsonen er jo endnu ung, så vi håber der sker noget. Med henvisning til 

debatten på sidste hovedkredsmøde opfordres klubberne til at indstille evt. kandidater til FU, 

indstillingerne skal være modtaget senest før vort næste FU møde den 10/12. 

Præmietagerne i Strib Grønt modtager præmierne fra uge 43 og året ud. 

Næste møde planlægges indtil videre til d. 10-12-2009. 

 


