Hovedkredsmøde i Fyns Skakunion
29.3.2019 i Læseforeningens lokaler
Bolbro Brugerhus Stadionvej 50, 5200 Odense V
29 deltagere
Referat:
1. Per Stentebjerg valgt som dirigent
2. Formandens beretning enstemmigt godkendt - Svendborg ser ud til at blive fast sted for
Påsketurneringen
3. Hold. – LF vandt pokalturneringen, - Frem 2 rykker som vinder af Fynsserien op i
2,division. – Frem 3 vandt serie 1 for 8-mands hold, Nyborg 2 serie 1 for 6-mands hold.
Faaborg 2 vandt serie 2
4. Regnskabet fremlagt af kassereren enstemmigt godkendt.
5. En række forslag vedrørende turneringsreglementet blev drøftet, men da et par stykker
krævede yderligere behandling, genoptages emnet senere.
5.1 De ændringer der blev vedtaget var:
”
§1 Turneringens struktur
Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er
berettigede til at deltage med et eller flere hold. Alle hold skal bestå af 8, 6 eller 4 spillere efter
turneringslederens anvisninger.
”
Hvor der i det gamle regelsæt for holdturneringen ikke før var godkendt til oprettelse af hold
bestående af 6 spillere. Ændringen af reglementet er fremhævet med rød.
5.2
Tidligere:
§10 stk. 5 ” En spiller kan maksimalt anvendes i 10 kampe pr. sæson inkl. divisionskampe. Ingen
spiller må deltage i mere end en kamp på samme dag. Ekstraordinære op- og nedrykningskampe er
ikke omfattet af 10-kamps reglen”
Nu:
§10 stk 5 ”ingen spiller må deltage i mere end en kamp på samme dag”
Tidligere:
§12 a. Spilletidspunkt
”Kampene starter kl. 19.00. Er klubberne enige, kan disse ændre starttidspunktet til et på forhånd
aftalt tidspunkt mellem kl. 18.30 og 19.30.

Når der afvikles flere kampe samme sted i samme gruppe fastsættes starttidspunktet af
turneringslederen.”
Nu:
§12 a. Spilletidspunkt
”Kampene starter kl. 19.00. Er klubberne enige, kan disse ændre starttidspunktet til et på forhånd
aftalt tidspunkt mellem kl. 17.30 og 19.30.
Når der afvikles flere kampe samme sted i samme gruppe fastsættes starttidspunktet af
turneringslederen.”
Tidligere:
§12 b. Spilletid
Spilletiden fastsættes af turneringslederen til enten 5 eller 4 timer for hele partiet.
Nu:
§12 b udgår
Tidligere
§12 g.
Kampledere
Til hver kamp bør hjemmeklubben udpege en kampleder til at lede kampen. Kamplederen skal have
tur-neringslederlicens eller kamplederlicens og må ikke selv spille med. Når flere kampe afvikles
samme sted, kan arrangøren udpege flere kampledere, som alle skal have turneringslederlicens eller
kamplederlicens. Udpeges ingen kampleder, påhviler det de to holdledere at afvikle kampen i
henhold til dette reglement.
Inden kampen må starte, skal holdlederne notere holdets spillere på resultatkortet.
Kamplederen skal lede kampen efter ”Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions
divisionsturnering” således som den foreligger i Skakhåndbogen.
Nu:
Intet ændres i teksten, men al teksten flyttes fra §12 g. til §12 b.
6. Kontingent uændret
7. Valg. – Kiel ønskede ikke At fortsætte og Michel Nielsen valgtes som formand, - Thomas
Jepsen indtræder i bestyrelsen som juniormedarbejder. Peter Frank Jørgensen valgtes som
suppleant til bestyrelsen og Per Stentebjerg som revisorsuppleant. Revisorerne Jørgen
Kristiansen og Kristen Sørensen genvalgtes.8

8. Der var intet specielt under eventuelt, men aftenen var begyndt med et møde i FSUUSF,
hvor nedlæggelsen af dette organ, der ikke har været brugt i mange år, blev enstemmigt
vedtaget. En urafstemning skal bekræfte nedlæggelsen
Referent: Jørn Moestrup

