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1.HK 

Nørrebro Skakklub tildeles initiativpræmien for at have fået 2 skakklubber (AS04 + KS), til at 

fusionere succesfuldt og for at skabe nye initiativer på Nørrebro. Efter Nørrebro Skakklub er 

kommet til verden har man oprettet en juniorafdeling og har allerede 2 hold som deltager i KSU’s 

juniorholdturnering og  fast ugentlig juniortræning. På seniorområdet har man fået lavet fast 

ugentlig Thorsdag Lyn turnering og man afholder jævnligt 2mands hurtigholdskak på lørdage. 

Klubben afvikler koordinerede turneringer på hverdagsaftener garneret med koordinerede 

weekendturneringer og man deltager med 5 8mandshold i KSU’s holdturnering. Klubben er på 

nuværende tidspunkt den næststørste i KSU med 79 medlemmer. 

 

2.HK 

2. Hovedkreds indstiller Holbæk Skakklub til årets initiativpræmie. Klubben har med en aktiv lokal 

indsats fået en medlemsfremgang. Ligeså vigtigt er det, at Holbæk er i stand til at fastholde 

medlemmerne. Dette skyldes blandt andet de mange velbesøgte turneringer og en rigtig god 

klubånd, som blandt andet udmønter sig i udsendelsen af et meget fint klubblad.  

Det er altid en fornøjelse at besøge Holbæk Skakklub! 

 

3.HK 

Ingen indstilling. 

 

4.HK 

Til DSU’s initiativpris indstilles Haderslev Skakklub. 

 

Klubben har i adskillige år lagt vægt på at fremme juniorarbejdet og støtte skoleskakken i 

kommunen. I år er startet en særlig juniortræning, hvor 7 juniores har deltaget en gang om ugen. Af 

disse udgør 4 klubbens C-hold. Der tilbydes sammen med Vojens Skakklub sommerskak 1. uge i 

sommerferien. Medlemmer af klubben driver Sct. Severin Skolens Skakklub, som 2 år i træk har 

vundet B- og C-rækken i skoleskakholdturneringen, og som nu leverer juniores til skakklubben – et 

godt eksempel på samarbejde. 

 

 

5.HK 

Indstilling til 5 HKs initiativpræmie - Fredericia Skakforening: 

Fredericia Skakforening er et mønstereksempel på en fusion af to små skakklubber (Fredericia 

skakklub og Erritsø Skakklub), der fik sværere og sværere ved at tiltrække medlemmer og frivillige 

ledere. 

Fusionen blev en realitet d. 1 juli 2009 og siden har klubben haft et stablit medlemstal og et højt 

aktivitetsniveau. 
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6.HK 

6. hovedkreds indstiller Randers Skakklub til Dansk Skak Unions initiativpris for klubbens 

arrangement af Senior DM 2012. Et arrangement, der med livedækning og fine rammer i en af 

byens ældste og flotteste centrale bygninger havde stor bevågenhed og som forløb i en god 

stemming. Klubben skaffede gennem arrangementet skakken en flot presseomtale. 

 

7.HK 

7. Hovedkreds indstiller  Nørresundby Skakklub til DSU`s Initiativpræmie. Klubben har i 2012 

arrangeret Larsens Nordjyske Mindeturnering der satte nordjysk skak på landkortet. Turneringen 

var en kæmpe succes og et virkelig flot arrangement. Der var en flot markedsføring og 

pressedækning af arrangementet og der blev udtrykt en generel meget stor tilfredshed med 

arrangementet. 

 

8.HK  

Ingen indstilling 

 

9.HK 

Skive Skakklub stiller med hele fem hold i holdturneringen, herunder et talentfuldt førstehold, som 

er ét at de yngste i hele divisionsturneringen. Klubbens spillere er meget aktive, dels internt, men 

også i høj grad i turneringer andre steder, herunder som regel med et meget stort antal deltagere ved 

det årlige DM, også når denne turnering afholdes i den anden ende af landet. Klubben har i mange 

år haft en både aktuel og meget velredigeret hjemmeside, blandt andet med referater fra klubbens 

mange holdkampe.    


