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Seniorskak beretning til HB mødet d 3. april 2015 

 

 

Det blev til en IM norm til 49-årige Kåre Hove Kristensen ved senior 

hold-VM i februar-marts.  

 

Vi havde næsten et 65+hold klar, men manglede en mand, så vi gik sammen med vor 

50+mand og måtte så spille med de unge i 50+rækken. Det var vi lidt betænkelige 

ved, men vi fik en god oplevelse ud af det. Vi havde fornøjelsen at møde flere stærke 

hold, bl.a. de engelske ex-verdensstjerner med Short i spidsen. 

 

Senior-DM gav også liv til de nye seniorer. 16 deltagere i 50+rækken. DM for 50+ 

blev vundet af Per Stentebjerg-Hansen, der fik et flot come back til turneringsskak, 

efter at han ikke har spillet koordinerede turneringer i flere år. 

 

DM for 65+ blev vundet af Jørn Sloth. Hans 3. DM for seniorer. 

Der var i alt 50 deltagere i Randers. En flot tilslutning som kan stige yderligere, når 

50+erne bliver mere opmærksomme på mulighederne. 

 

Det sker måske allerede til pokalstævnet i pinsen. 

 

Muligheden for et stærkt 50+hold med GM’er på holdet til de internationale 

turneringer er ikke mulig med de nuværende økonomiske betingelser. Vi satser på 

stærke amatører. Kåre var et eksempel på dette og næste gang håber vi, han får 

selskab af flere stærke 50+er. 

 

Den 31. maj bliver der igen match mellem juniorer og seniorer i Chess House i 

Aarhus. 

 

Ved EM for hold i Wien i juli forventer jeg to danske breddehold. Det er mig en 

gåde, at man der går tilbage til de gamle aldersgrænser og kun spiller i en 60+række. 

 

Indbydelsen til individuelt VM i Italien er netop kommet. Rimelige hotelpriser, men 

indskud på i alt 150€ er et minus. I forhold til de totale omkostninger udgør det dog 

kun en lille del, så jeg forventer en god dansk deltagelse. Dog ingen VM-kandidater. 
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