
Referat af bestyrelsesmøde i 6 HK. 17/ 10 2014 

Dagsorden: 

1. Holdturnering 
2. Hjemmeside 
3. Grand prix turneringer 
4. Juniortrænings samlinger 
5. Medlemsudvikling i 6 HK 

(Rokaden har gennem støtte fra hovedkredsen fået lavet 500 skakfoldere til uddeling forskellige steder i 
byen, bl.a. på biblioteker, skoler o. lign.) 

Holdturnering:  
Vi skal have fastlagt klare regler for brugen af mobiltelefoner i holdturneringen. FIDE har strammet reglerne 
og vi skal finde vores formulering af mobil-regler til holdturneringen. Fremover betyder det tabt parti både 
hvis mobilen ringer under partiet, men også hvis mobilen findes på en holdturneringsdeltager på 
spillestedet.   

Rundelægningen til holdturneringen er klar og bliver udsendt i dag eller i morgen. 

Hjemmeside: 
Manden fra Grenaa, med ansvaret for den nye hjemmeside er forsvundet! Claus modtog seneste mail d. 
8.august og har siden intet hørt. Projektet var ellers godt i gang. Noget skal ske, så vi bliver nødt til at tage 
kontakt til anden side for en ny hjemmeside. Der er afsat 10-15.000 kr. til hjemmesiden og det skal den 
kunne laves for.  Et midlertidigt alternativ kunne være at gøre som 3 HK. de har repareret på deres 
hjemmeside, som er magen til vores og har fået den til at fungere 95 %. 

Grandprix turnering: 
Alle de planlagte 5 turneringer ligger efter jul, med Silkeborgs turnering som den første. Der er planlagt 750 
kr. i første præmie og 400 kr. i anden præmie. Der skal derfor laves noget markedsføring for turneringen i 
form af f.eks. en folder eller et a4 ark til udsendelse til klubberne.  Opslaget skal indeholde oplysninger om 
klubber, datoer, præmier og evt. billeder. 

Juniorsamlinger: 
Morten Dreisler er i stået lidt af juniorsamlingerne i øjeblikket, men Chess-house overtager træningen de 
næste par gange. Der står dog intet på deres hjemmeside endnu. Claus kontakter chess-house for at høre 
nærmere. Der er allerede planlagt en træningssamling til juni næste år, men ingen dette efterår endnu. 
Måske kommer der en i november ved Mads Boe. 

Medlemsudvikling i 6 HK: 
En måde for klubberne at reklamere for skakken lokalt, kunne f.eks. være at ændre Rokaden-folderen til 
brug for klubbens selv, dvs. med egne klub og kontaktoplysninger. Dette vil kun kræve mindre ændringer og 
antallet behøver ikke nødvendigvis at være 500 stk.  

Måske kunne vi i forbindelse med HB mødet næste år, invitere folk fra skakklubber som har fremgang, det 
kunne inspirere at høre hvad de f.eks. gør for at få og holde på både nye og eksisterende medlemmer. I 



dette tilfælde var det specifikt Evans skakklub der var tænkt på, men det kan selvfølgelig også være fok fra 
andre klubber med fremgang. Det skulle være i form at et foredrag eller oplæg, med efterfølgende 
disskution.  Ideen er også at have lidt mere fokus på de positive historier i skakken, fremfor kun de negative 
om tilbagegang og lukkede klubber. 

Unge mod gamle match, hvor skoleskakspillere møder seniorskakspillere.   

Lokalaviserne er også en mulighed for at promovere den enkelte skakklub, særligt i forbindelse med 
skakrelaterede arrangementer.  

 

Seneste medlemstal for 6 HK er 591, mod 588 i foråret. Altså en lille fremgang. 

Til stede: 

Claus Andersen, Lars Rasmussen, David Bille Maagaard, Peter Matzen og Christian Munk  
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