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2. Hovedkreds 

2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til Sydøstlollands Skakklub, som blev 

stiftet i 2003. Klubben er således en af hovedkredsens yngste. 

Det vrimler med aktiviteter: EMT´er, hurtigturneringer og en velbesøgt klubturnering. 

Klubben har på kort tid formået at få etableret sig som en stærk partner i vores skakmiljø. I en tid 

med vigende medlemstal, er det rart at se, at Sydøstlollands Skakklub er en af de klubber, der har 

været i stand til at vende udviklingen.  

Sydøstlollands Skakklub er en klub med et godt kammeratskab og en god atmosfære. Det er således 

fuldt fortjent at klubben modtager initiativpræmien. 
 

3.Hovedkreds 

Læseforeningens Skakklub  

 

6. Hovedkreds 

Randers Skakklub fylder i år 125 år i 2015 og er dermed en af landets ældste skakklubber. Af 

samme grund var det oplagt, at klubben arrangerede Senior DM for anden gang. Klubben gjorde i 

den forbindelse et stort stykke arbejde for at gøre turneringen så hyggelig og interessant for 

deltagere og publikum som muligt gennem reception, stævnemiddag, underholdning og 

livetransmission ligesom pressen serviceredes grundigt. 

 
 

7.hovedkreds  

indstiller Aalborg Skakforening af !889 til initiativpræmien 

 

Aalborg Skakforening har i 2014 været medarrangør af DM i Rebild. Det blev et meget vellykket 

stævne takket været erfarne folk fra Aalborg og Skørping. 

Sammen med Nørresundby Skakklub har klubben arrangeret Larsens Nordjyske Mindeturnering 

2014 samt skak på havnekajen i forbindelse med Aalborg Regatta. 

Klubben er den største i Nordjylland og samarbejder fint med de øvrige klubber i /,HK. 

I forbindelse med 125 års jubilæet i 2014 er der lagt meget læseværdige artikler på klubbens 

hjemmeside om mange mindeværdige historiske begivenheder i klubben, 

Klubben er landets ældste, men her vil vi glæde os over, at der er masser af liv i klubben i dag. 

 
 

8.hovedkreds  

Roskilde Skakklub 

Roskilde Skakklub har gennem årene ganske ubemærket, fået opbygget en pæn juniorafdeling, med 

unge skakspillere i alle aldre og vidt forskelligt styrketal, klubben har et hold der deltager i 

Juniorrække Sjælland, hvor de med 3 runder tilbage, ligger placeret i den bedste halvdel. 

Ligeledes har klubbens unge spillere opnået gode resultater i skoleskak-kredsen.  

Klubben sørger for ugentlig træning på forskellige niveauer 
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