R EFERAT AF
H OVEDKREDSMØDE 2008
14. marts 2008 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler,
Bolbro Brugerhus

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
a. Demonstration af spilserver og medlemskampagne
3. Regnskab v/ kassereren.
4. Hold- og pokalturnering
5. Fastsættelse af regler for pokalturneringen (Bilag 1)
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg:
a. Kasserer Benny Brinck
b. Sekretær Chresten Nielsen
c. Turneringsleder Hans Milter Pedersen
d. Suppleant Arne Beck Madsen, modtager genvalg
e. Revisorer Keld Boysen og Kristen Sørensen
f. Revisorsuppleant Niels Justesen
9. Eventuelt

Referent - Sekretær, Chresten Nielsen
14-03-2008

Chresten Nielsen
Stationsvænget 21
5260 Odense S
Tlf.: +45 28 15 12 71
Mail: sekretaer@fsu-skak.dk

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008
14. marts 2008 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus
Til Stede:

FU: Poul Jacobsen, Benny Brinch, Kim Skaanning, Hans Milter Pedersen, Chresten Nielsen.
Assens: Ib Juhl
Frem: Mads B. Svendsen, Niels Erik Nielsen, Peter Kinggaard, René Andreasen
Gelsted: Aage Kristensen
Læseforeningen: Christian Winther, Johnny H. Johansen, Jørn Moestrup, Peter C. Grau
Nyborg: Erik G. Andresen
Nr. Aaby Junior: Arne B. Madsen
Mads
Odense Skakklub: Leif Rasmussen
Sydøstfyn: Niels Højgaard
Søndersø: Michael Nielsen

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
-

FU forslår Arne Bech Madsen som dirigent.
o Enstemmigt valgt, uden modkandidat.
Som stemmetællere vælges Mads B Svendsen og René Andreasen
o Enstemmigt valgt, uden modkandidat.
Dirigenten bekræfter at hovedkredsmødet er rettidigt indkaldt, samt efter
forskrifterne, således at hovedkredsmødet er beslutningsdygtigt
beslutningsdygtigt.

Stemmeantal:
-

Sekretæren oplyser at der er 257 stemmer tilstede, og at hvert FU-medlem
FU
i den
forbindelse har 1 % af stemmerne hvilket giver 3 stemmer til hver.
Stemmeantal i alt er derfor 272.

2. Formandens beretning.
-

-

FSU mindes de tabte i årets løb:
o Kurt Hanfgarn, Ullerslev
o Frede Madsen, Assens
o Morten Ulrik Dam Mortensen, Odense Skakklub
Resultater og præstationer i årets løb:
o Jan Nordenbæk forsvarede FM i 2007
o Carsten Bank Friis vandt turneringen for 14. gang i 2008 så sent som dagen
før Hovedkredsmødet
o Jørn Moestrup genvandt i 2007 DM for veteraner,
veteraner men stiller desværre ikke
til start i 2008
o FM Lyn 2007 vundet af Jesper Knudsen
 FM 2008 afvikles senere på året af Frem
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o
o

Odensemesterskabet
densemesterskabet for veteraner blev vundet af Kurt Ploug
Sydøstfyn rykket op i Skakligaen og har kamp til stregen for at blive i ligaen
også
så til næste år.
Frem 1 ligger endnu til oprykning fra 2. Division
Pokalturneringen 2006/2007 vundet af Frem foran Læseforeningen
Pokalturneringen 2007/2008 er nu nået til finalen med deltagelse af
Læseforeningen og Odense Seminarium
Næsby er ved at komme i gang og har trukket stærke spillere til og giver lidt
konkurrence i Fynsserien i næste Sæson
FM 2008 med 48 deltagere, en flot præstation
FM 2009 arrangeres
arrangere af Nyborg i foråret 2009 på fredage
FM for Juniorer blev desværre aflyst pga. manglende interesse
DM i hurtigskak er kommet på programmet og arrangeres af
Læseforeningen..
 Dette betyder 2 tilbagevendende begivenheder på Fyn fremover da
det så længe det magtes arrangeres af LF.. Yderligere er Pokalfinalen
på Nyborg Strand jo en årlig begivenhed i de fynske omgivelser.
Traditionsturneringer går godt og nye initiativer er stødt op
 Kerteminde hurtigturneringen afvikles søndag
 Gelsted Skakklub har startet en koordineret turnering på 7
efterårstirsdage og er kommet godt i gang med et allerede pænt
deltagerantal
antal.
 Indslev Skakklub har startet en hurtigskakturnering som afvikles
umiddelbart efter DM i hurtigskak
Fynsk skakblad er som bekendt afgået, men hjemmesiderne kører på
informationsniveau med dette.
Klubberne opfordres til at få én ansvarshavende ”redaktør”
”redaktør” som tager sig af
at viderebringe nyheder
Niels Erik Nielsen tager gerne imod stof som kan give artikler på
hjemmesiden, hvis ikke der er nogen ”redaktør” fra klubben
 Initiativrige, organisatoriske mennesker roses
og Jesper
Knudsen er valgt indstillet til unionens hæderstegn.
FM 2008 i LF roses for gode forhold og det store arbejde der er afviklet
 Læseforeningen indstilles derfor til unionens Initiativpris
Christian Furrer topscorer, ratingmæssigt ved Fynsmesterskaberne.
Skakklubben SIF er lukket
Poul redegør
edegør via en skriftlig redegørelse for den verserende sag omkring
fyringen fra Dansk Skaksalg
 Christian Winther spørger dirigenten om det findes rimeligt at blande
denne sag ind i 3. Hk hovedkredsmøde.
 Arne B. Madsen afgør at dette menes relevant i henhold til at det er
her man skal komme med indsigelser hvis ikke det findes godtgjort at
Poul fortsætter som Formand for 3. Hk.
 Poul redegør endvidere for at han selv har overvejet at stoppe og har
inddraget FU i beslutningen, men har opbakning fra FU.
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Junior:
-

FM for juniorer 2007 aflyst
DM for hovedkredse 3. Hk igen nr. 4, på trods af næstflest brætpoint
Mads Hansen har været med til EU mesterskabet i Østrig og er nu blevet
mesterspiller allerede som 14-årig.
14
Frem nr. 2 ved påskestævnet 2007
JET:
o Elitegruppen har haft træning af Allan Stig Rasmussen og dette har været
berigende
o Christian Kyndel Pedersen træner gruppen 2 gange senere på måneden.
o Breddegruppen er endnu ikke i gang men får 4 gange træning senere på
året
o Spillere meldte sent afbud pga. uklare årsager og nogle spillere udgår
derfor af ordningen

Debat:
-

-

-

-

Erik G. Andresen mener at personsagen måske kunne udbedres
udbedres ved at sende en
anden repræsentant for 3. HK til HB møder
Niels Højgaard giver Sydøstfyns opbakning til Poul og fortsat formandskab
formandska for 3.
HK
Mads B. Svendsen takker for redegørelsen,
redegørelsen, og opfordrer til at hver mand fortolker
redegørelsen for sig, men giver opbakning til Poul Jacobsen
Arne B. Madsen redegør for at Nr. Aaby Juniors fjerdehold havde været ude og
spille og kom hjem med beskeden om at det var ærgerligt at skulle spille med 5
børn i serie 2 da de var sikre på at vinde 5-0
5 0 hver gang. Og dette tolkes som
usportslige kommentarer, da man jo ikke kan komme lavere end denne serie.
s
Aage Kristensen tilslutter sig Arnes redegørelse og giver udtryk for lignende
oplevelser for Gelsteds 2. Hold. Som dog ikke er børn.
o Opfordrer til en Serie 3 igen hvor der kun spiller nybegyndere, eller evt.
med max rating.
Hans Milter Pedersen tilslutter
tilslutter sig dette forslag hvis der er opbakning
Erik G. Andresen foreslår at disse spilles et centralt sted på Fyn
Poul foreslår at der arbejdes videre med forslaget og dette besluttes
Peter Kinggaard opfordrer til medlemskampagne og hvervning og nye initiativer
Peter Grau foreslår ny kortere betænkningstid på fx 1½ time til 34 træk + ½ time
til resten, til diverse turneringer således at der ikke er nogen der siger nej tak til
skak pga. tidsmangel.
Kim Skaanning mener at et fællesstævne virker som en god
god idé
o Niels Erik
rik Nielsen tilslutter sig denne holdning
Kim Skaanning redegør for at DSU er ved at indlede udarbejdelsen af en decideret
ungdomspolitik
Jørn Moestrup opfordrer til flere turneringer henvendt til veteranspillere. Fx
Fynsmesterskab for veteraner.
vetera
o Poul mener at der stadig skal være plads til OM for veteraner og spørger om
det vil være muligt at spille om eftermiddagen på hverdage.
o FU vil arbejde videre med sagen og der foreligger ønske om afholdes i
foråret på hverdags-formiddage.
hverdags

Formandens beretning Godkendt.
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a. Demonstration af Spilserver og Medlemskampagne.
-

PP-Show
Der opfordres til at der arbejdes mere i indlemningen af nye medlemmer

3. Regnskab v/ kassereren.
-

-

Kassereren fremviser et overskud på kr. 11.787,83 som er lidt mindre end sidste
år, grundet
Stor likvid beholdning, pga. hurtige støttemuligheder
Lille tilgodehavende pga. klubberne er blevet bedre til at betale til tiden.
o Arne spørger om juniorarbejdet forventes på samme niveau som i år
og foreslår at øge den budgetterede post for 2008.
2008.
o Poul oplyser at DSU har tænkt sig at ændre på
juniorinstruktørordningen så det fremover vil være 5 juniorer for at
opnå tilskud.
o Peter Kinggaard spørger om tilskuddet fra amt, sponsorater m.v. er
noget der forventes opretholdt i fremtiden.
 Det er forventet at det er noget der vil fortsætte de næste år
også.
o Endvidere foreslås det at der hensættes en pulje
pulje til
medlemskampagnen således at det er muligt at søge om økonomisk
medlemskampagnen
støtte til arrangementer i forbindelse med denne.
Regnskab godkendt

4. Hold- og
g pokalturnering
Holdturnering:

-

-

Holdturneringen 2007/2008 er nu færdigspillet med undtagelse af usikkerhed
omkring nedrykning fra Divisionen.
Ekstraordinær op/nedrykningsregler bestemmes senere i dette tilfælde af
turneringslederen
Sæsonen 2007/2008 har været med deltagelse af samme antal hold som sidste.
o SIF trak sig desværre ud af årets turnering
o Udeblivelse af hold
o Styrkelisteproblemer
o Udeblivende spillere, pga.
pga klub eller personer
o Transportproblemer
o Manglende spillere på opmødte hold.
Tak til klubberne
ne for medvirken til god afvikling på trods af problemer
Fra næste sæson vil det ikke være muligt at modtage præmie hvis ikke
oprykningsret er benyttet
o Arne tilkendegiver utilfredshed ved at fx middelfart melder afbud i
Serie 1 Kreds 2 uden at det har medført
medført bemærkninger
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o

o

o

Endvidere meddeler Arne at Indslev havde stillet op i Fynsserien med
5 personer, som medførte store gloser på Sydøstfyns hjemmeside.
Dette bedes for fremtiden udeladt pga. god tone.
Niels Højgaard er enig i at der skal holdes en god tone på
p
hjemmesiderne, men opfordrer til at man værner om Fynsserien og
sørger for at der i denne række altid stilles op med 8 mand.
Hans opfordrer til at klubberne inden næste sæson gennemlæser
udkastet til holdturneringsprogrammet så det er muligt at lave om på
p
det.

Præmieuddeling:
-

-

-

-

-

Fynsserien.
o SØF
o Nr. Aaby Junior
Serie 1 Kreds 1:
o Faaborg
o Frem 4
Serie 1 Kreds 2
o Næsby
o Nr. Aaby Junior 2
Serie 2 Kreds 1
o Taarnet Svendborg
o Frem 5
Serie 2 Kreds 2
o Vejle-Allested
Ubberud 1
o Korup-Ubberud

Pokalturneringen:
-

Pokalturneringen er skåret ned til deltagelse af 24 hold.
o Til gengæld har der i år ikke været afbud til pokalturneringen
Finalen er nu nået med deltagelse af Odense Seminarium og Læseforeningen og
dato for afvikling forventes fastsat snarest muligt.
Mads B. Svendsen opfordrer til at der gives adgangsbillet til DSU’s pokalturnering
på Nyborg Strand

Pokalkvalifikation:
-

Hans opfordrer til at stævnet afvikles af et nyt hold og Frem melder sig.

5. Fastsættelse af regler for pokalturneringen (Bilag 1)
-

Der er lagt et nyt reglementsforslag med ændringer i flg. Hovedpunkter jf. bilag
o Det har ikke været tilladt som det har været afviklet de sidste par år at
kunne afvikle 16-holdsstævner
16
o Det er nu ikke muligt at ændre i styrkelister efter 1/16delsfinaler
o Der er tilføjet et lynreglement
lyn
som er gældende for turneringen
 Peter Grau foreslår blot at benytte FIDE’s regler for lynskak.
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Jørn Moestrup vil gerne have afklaret om det er muligt at benytte
spillere som er blevet slået ud af turneringen på et andet hold.
• Dette er nu muligt

Reglementet er vedtaget ved håndsoprækning med stor majoritet.

6. Indkomne forslag.
Ingen Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.
-

FU foreslår uændret

Dette vedtages enstemmigt

8. Valg:
Brinch modtager genvalg
a. Kasserer Benny Brinch,
-

Genvalgt

b. Sekretær Chresten
sten Nielsen, modtager genvalg
-

Genvalgt

c. Turneringsleder Hans Milter
Mi
Pedersen modtager genvalg
-

Genvalgt

d. Suppleant Arne Bech Madsen, modtager genvalg
-

Genvalgt

e. Revisorer Keld Boysen og Kristen Sørensen, begge modtager
modtage genvalg
-

f.

Begge genvalgt
envalgt

Revisorsuppleant
pleant Niels Justesen modtager genvalg
-

Genvalgt

9. Eventuelt
•
•
•
•
•

Poul bemærker at Niels Erik Nielsen skriver skakspalten hver onsdag i Fyens
Stiftstidende og det derved er muligt at få reklame derigennem
NEN henviser til lokalredaktionerne
Poul oplyser at FU for DSU ændres til HB-mødet
mødet da Morten Rasmussen stopper som
IT og Henrik Knudsen stopper som kasserer.
Erik G. Andresen foreslår at Cd-rommer
Cd rommer m.v. lægges ud på biblioteker så flere får
gavn af disse.
Chresten henleder opmærksomhed på påskens delegeretmøde og opfordrer til
fuldmagtsoverdragelse hvis ikke man selv deltager.
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BILAG 1
REGLEMENT FOR FYNS SKAK UNIONS POKALTURNERING.
§ 1 Pokalturneringen og dens ledelse.
Stk. 1
Pokalturneringen er en holdturnering arrangeret
arr
af Fyns Skak Union.
Stk. 2
Pokalturneringen
rneringen spilles efter cupsystemet, dvs.
dvs. at kun de hold, der vinder deres kampe, fortsætter til
den følgende runde i turneringen.
Stk. 3
Til at lede pokalturneringen udpeger Fyns Skak Unions forretningsudvalg en turneringsleder,
turneringsleder som kan
tildeles et honorar
orar af FSU's forretningsudvalg.
Stk. 4
Forretningsudvalget udpeger endvidere
dvidere en turneringskomite på 3 medlemmer
lemmer til at varetage de i § 11
og 13 nævnte funktioner. Turneringskomiteen skal
kal offentliggøres på Fyns Skak Unions hjemmeside.
hjemmeside
Stk. 5
kampleder hvis opgaver er følgende:
Til hvert stævne skan udpeges en kampleder,
a) Før kampen
Foretage lodtrækningen jf. § 6, samt sørge for at, de af turneringslederen udsendte resultatkort, er
udfyldt med holdnavn, spillernavne.
b) Under kampen
Overvåge at § 7 overholdes
rholdes og træffe de nødvendige
nødve
afgørelser i medfør af § 7.
c) Efter kampen
Udfylde og indsende resultatkortet jf. § 8.4 samt sørge for, at evt. protester påføres
føres dette jf. § 9.1.
9.1
Indberette evt. uregelmæssigheder
lmæssigheder under kampen til turneringslederen jf. § 11.2.
Udpeges ingen kampleder,, udføres punkt a + c af arrangøren
arrangøren og punkt b af holdenes holdleder.

§ 2 Deltagelse i turneringen.
Stk. 1
Enhver klub, såvel i som uden for Dansk Skak Union,, kan tilmelde så mange hold, som de ønsker.
Stk. 2
Hvis der er tilmeldt hold udover det antal, som passer til cupsystemet, skal turneringslederen sørge for,
at første runde arrangeres som kvalifikationsstævner. Deltagerne i disse stævner findes ved
lodtrækning blandt alle
lle tilmeldte hold.
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§ 3 Holdopstilling.
Stk. 1
Et hold består af 4 spillere, hvoraf
af en udpeges til holdleder.
holdleder. For spillere der er medlem
medle af Dansk Skak
Union igennem en klub, gælder det at, de ikke er spilleberettiget
spilleberettiget i denne turnering for en anden klub
under Dansk Skak Union.
Stk. 2
en for de deltagende hold, sendes til turneringslederen inden en bestemt dato, der er
Holdopstillingen
fastsat i indbydelsen. På holdopstillingen skal oplyses, navnene på alle spillere og reserver på sine hold.
Stk. 3
Holdopstillinger kan ikke ændres, undtagen den i § 4 stk. 5 nævnte situation.

§ 4 Anvendelse af spillere og reserver.
Stk. 1
Ingen spiller må anvendes på lavere hold end det, hvor den pågældende er tilmeldt.
Stk. 2
Ingen spiller må deltage i mere end en kamp i hver runde.
Stk. 3
Skal et hold stille op med reserver, kan disse efter ønske tages af klubbens lavere rangerende tilmeldte
spillere.
Stk. 4
Indenfor hvert hold skal spillerne stille op i den rækkefølge, de står på i holdopstillingen.
Stk. 5
Får en klub et nyt medlem, som man ønsker at anvende
anvende på et hold, placeres vedkommende efter
klubbens ønske. Dette meddeles skriftligt til turneringslederen.
turneringslederen. Alle spillere, der står efter det nye,
rykkes en plads ned på holdopstillingen.
Stk. 6
Der kan ikke tilføjes nye spillere på styrkelisten efter 1/8-fianler.
1/

§ 5 Turneringens afvikling
Stk. 1
Turneringen afvikles indtil 1/8-finaler
finaler ved stævner med op til 16 deltagende hold.
Stk. 2
Alle interesserede hold kan tilbyde at afvikle de enkelte stævner. Tilsagn om at arrangere stævner skal
gives samtidig med tilmelding til pokalturneringen.
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Stk. 3
Forud for alle runder til og med 1/8-finaler
1/8
foretager turneringslederen ved lodtrækning, inddeling af de
tilbageværende hold i puljer.
Stk. 4
Til og med 1/8-finalen
finalen kan turneringslederen dog inddele grupperne efter klubbernes
bernes geografiske
beliggenhed.
Stk. 5
Tid og sted for afholdelse af indledende runder, 1/81/8 finaler, ¼-finaler,
finaler, semifinaler og finaler
bekendtgøres hurtigst muligt.

§ 6 Kampenes afvikling og lodtrækning
Stk. 1
d ankomsten til spillestedet afleverer holdlederen holdopstilling for den pågældende rundes
Straks ved
kamp.
Stk. 2
På det fastsatte starttidspunkt foretages lodtrækning.
Stk. 3
Det hold, der udtrækkes som nr. 1, møder det hold, der udtrækkes som nr. 2, nr.
nr. 3 møder
mød nr. 4 osv.
Stk. 4
I alle kampe har det først udtrukne af de to hold hvid ved 2. og 4. bræt og sort ved 1. og 3. bræt

§ 7 Skakpartiernes afvikling
Stk. 1
FIDE's regler forr skakspillet er gældende for pokalturneringen,
pokalturneringen, hvis de ikke strider mod noget andet
a
stk. i denne paragraf.
Stk. 2
Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til hele partiet. Faldvingen er afgørende, og det påhviler
spillerne selv at sikre sig,
ig, at uret er i orden.
Stk. 3
Der er ikke noteringspligt.
Stk. 4
Det er tilladt de to holdledere at bekendtgøre
ekendtgøre tidsoverskridelse. holdlederen har ret til at gøre en
holdkammerat opmærksom på, at denne har glemt at standse
standse sit ur efter udført træk.
Stk. 5
Det er forbudt kampledere og tilskuere at gøre opmærksom
opmærksom på tidsoverskridelse.
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Stk. 6
Et parti er remis, når:
• spillerne enes derom.
• begge spilleres betænkningstid er overskredet, dog ikke hvis 1 af spillerne, er sat mat eller har
opgivet.
• der dømmes remis
mis på krav fra en af spillerne, i følgende tilfælde:
1. Ved teknisk remis, dvs.
s. hvor ingen af parterne kan vinde, selv ved dårligste modspil.
2. Hvor kravstilleren påviser at kunne give evig skak og erklærer at ville give den.
3. Hvor en spillers materiel er reduceret til K, K + L eller K + S, og modstanderen forlanger remis.
Undtaget er dog det tilfælde, hvor spilleren med K + L eller K + S kan påvise forceret matsætning af
modstanderen.
4. Hvor stillingen er fuldstændig afklaret, og hvor den ene spiller giver indtryk af udelukkende at ville
vinde på tid.
En spiller har ret til at standse uret og tilkalde kampleder/holdleder til at kontrollere at 50-træksreglen
50
overholdes. Dette sker ved at kampleder/holdleder starter med at tælle træk.
Stk. 7
Udfører en spiller et ulovligt træk på et tidspunkt, hvor modstanderen har mindre
mindr end 5 minutter
tilbage på uret, har modstanderen ret til at standse uret og tilkalde kampleder/holdleder,
kampleder/holdleder der skal
tildele den forurettede spiller to minuts ekstra betænkningstid.

§ 8 Kampens afslutning og evt. omkampe
Stk. 1
Kampen er vundet af det hold,
d, der scorer 2,5 point eller derover.
Stk. 2
Ved ligestilling spilles omkamp som 4 lynpartier med omvendte farver. Ved fortsat ligestilling spilles 4
nye lynpartier
npartier med omvendte farver osv.
os
Stk. 3
Har et hold i den ordinære kamp stillet med mindre end
end 4 spillere, har holdet i en evt. omkamp også
tabt det/de pågældende brætter.
Stk. 4
Ved kampens afslutning skal resultatkortet
resulta
underskrives af begge holdlederen.. Arrangøren indsender
indsende
omgående resultatkortet til turneringslederen.
turneringslederen

§ 9 Protester og ankemuligheder
muligheder
Stk. 1
Ønsker et hold at nedlægge protest mod en truffet afgørelse, skal dette påføres resultatkortet for den
pågældende kamp. Protestens ordlyd skal senest 3 dage
dage efter kampen indsendes til turneringslederen.
turneringslederen
Stk. 2
En protest, som ikke er indgivet i overensstemmelse med stk. 1, kan ikke behandlet.
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Stk. 3
En indgivet protest skal behandles
ehandles af turneringslederen,
turneringslederen, hvis kendelse skal meddeles de implicerede
parter senest 8 dage efter modtagelsen
agelsen af protestskrivelsen. turneringslederens
turneringslederen kendelse kan senest 8
dage efter modtagelsen
elsen af denne appelleres til turneringskomiteen.
Stk. 4
Turneringskomiteenss kendelse skal afgives inden 8 dage og kan ikke appelleres.

§ 10 Indskud, gebyrer og præmier.
Stk. 1
Fyns Skak Unions forretningskomite fastsætter indskud, evt. gebyrer i tilfælde af udeblivelser mm.
Stk. 2.
Alle indskud, gebyrer mm. Skal offentliggøres på Fyns Skak Unions hjemmeside før tilmeldingsfristen
udløber.
Stk. 3
Fyns
yns Skak Union fastsætter evt. præmier, og udsætter en evigt vandrendevandrepokal.
endevandrepokal.

§ 11 Straffebestemmelser
Stk. 1
Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset udfaldet) være tabt af den ulovligt
anvendte spiller.
Stk. 2
Nægter et hold under kampen at følge dette reglement, skal kampleder/holdleder
er indberette det til
turneringslederen,, der kan dømme kampen tabt for det pågældende
pågældende hold. En sådan kendelse af
turneringslederen kan indankes for turneringskomiteen senest 8 dage efter modtagelsen af kendelsen.

§ 12 Dispensation.
Stk. 1
Fyns Skak Unions forretningsudvalg kan dispensere fra dette reglement.
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FORRETNINGSUDVALGET.

Poul Jacobsen
• Formand

Benny Brinch
• Kasserer

Hans Milter Pedersen
• Turneringsleder

Kim Skanning
• Juniorleder

Chresten Nielsen
• Sekretær
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