
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Holdturneringen er startet op med 40 8-mands hold og 6 4-mands hold. 

Vi er ved at være klar med juniorholdturneringen der ser ud til at give rekord deltagelse. 

Samtidig med der er Juniorholdturnering den 2/12-2017 vil der også være junior elite træning for 

juniorer i KSU der har over 1600 i rating 

Vi har afholdt Det Åben Junior KM med 33 deltagere 

K41 har afholdt Lyn KM som blev vundet af Jacob Carstensen 

K41 har afholdt Københavnsmesterskab i Seniorskak med 23 deltagere vinder blev Jens Hartung 

Nielsen og Bjarke Winther. 

Der har været afholdt turneringsleder kursus hos ØBRO. 

Der har været afholdt delegeretmødet 

KSU har fået ny hjemmeside. 

Vi er ved at have JGP turneringen på plads med 6-7 JGP'er. 

Der er blevet forlænget en aftale med Xtracon så Xtracon Chess Open fortsætter til 2020 

 

2. hovedkreds: 

Der er kommet god gang i rigtigt mange lokale EMT´er. De indgår i vores traditionsrige EMT-

konkurrence, der løber frem til 31. juli 2018. Alle partier, man afvikler, tæller 1 point - dertil 

lægges så yderligere det samlede pointtal fra de EMT´er, man har deltaget i. Både resultater og 

deltagelse bliver således belønnet. 

Det er lykkedes at få holdturneringen arrangeret. Det er ikke altid lige let at få enderne til at nå 

sammen. En del nytænkning har været nødvendig for at afbøde virkningen af de lange afstande i 

hovedkredsen. Igen i år har vi mærket, at tilrettelæggelsen af holdturneringen er noget, som man 

ude i klubberne har stort fokus på.  

En gang i mellem kunne man ønske sig, at der også var et ligeså stort fokus i klubberne på 

medlemshvervning og ungdomsarbejde. Alt andet lige ville flere medlemmer gøre det en hel del 

lettere at arrangere f. eks. holdturneringen. 



Det har knebet med at få sat gang i UGP-turneringerne. Men der er nu færdiggjort reglement og 

sendt indbydelser/opfordringer ud til klubberne om at melde sig til UGP-serien i 2. HK. I år 

forsøger os med en lidt større præmie, som der trækkes lod om blandt deltagerne i hvert stævne. 

 

3. Hovedkreds: 

I forbindelse med Odensemesterskaberne (109 deltagere) i uge 41, var TV2 Fyn til stede og sendte 

live fra stedet i 5 min.  

De havde inden de sendte live, vist et indslag med Europamester Jonas Bjerre og den lokale 

Danmarksmester Albert Mechlenburg Møller, et godt indslag i en velorganiseret turnering. 

I den efterfølgende uge var skak amok leder, Mikael Rask live i Radio Fyn, hvor de snakkede om 

skak amok, som foregik i den uge på Faaborg Bibliotek. 

Til den afsluttende hurtigturnering, deltog 18 deltagere, hvor ca. halvdelen ikke var medlem af 

nogen klub, og nogle af dem snakkede om, at de vil kigge forbi i Faaborg skakklub om muligt 

medlemskab. 

Lørdag den 18-11-2017 afholder Poul Jakobsen Liveskak undervisning, for 6 deltagere hos 

Læseforeningen. Det er så meningen at de skal sende live dagen efter, hvor Læseforeningen skal 

møde Frem 2 i 2 division. 

 

6. Hovedkreds: 

26 hold med i holdturneringen. 8 i mesterrækken, 8 i A-rækken og 10 (4-mandshold) i D-rækkerne. 

I alt 168 spillere. Et firemandshold færre end sidste sæson. 

To klubber har været i gang med facebookkampagne. I Syddjurs var det umiddelbare resultat et 

nyt medlem. I Rokaden 0. Måske er der noget der skal omtænkes. Desuden er det svært at vide, 

om kampagnen får nogen til på et senere tidspunkt at melde sig til skak. 

Begge klubber havde sat andre aktiviteter i gang samtidig, og det har givet medlemmer begge 

steder. 4 i Syddjurs, en i Rokaden (måske yderligere to i skoleskakken. 

I Chesshouse arbejdes der foruden juniortræningen (hvor der nu også er lørdagstræning hver 

lørdag) også med tanker om en GM – turnering i forbindelse med ÅM i februar.  

Mellem 40 og 50 dukkede i løbet af søndag eftermiddag den 25. september op i Chess House for 

at være med til at hylde de to europamestre Jonas Bjerre og Jesper Thybo. Efter velkomsttale fra 

Chess House af Thomas Vestergaard tog DSU’s formand Poul Jacobsen over og holdt den egentlige 

hyldesttale for de to guldvindere. Efterfølgende gennemgik de to spillere nogle af deres partier. 



 

7. Hovedkreds: 

Vi planlægger vor 4. Larsen Nordjyske Mindeturnering i uge 42 -efterårsferien. Vi har åbenbart 

vundet patent på at arrangere Larsen mindeturneringer. Det bliver en seniorturnering, men med 

sideturneringer med mindst en åben hurtigturnering og mindst en hurtigturnering for juniorer. 

Derudover foredrag efter runderne af de erfarne deltagere. Sidste turnering i 2016 samlede 62 

deltagere i hovedgruppen, heraf 48 nordiske seniorer. I modsætning til de seneste to mislykkede 

nordiske seniormesterskaber, kunne vi arrangere et vellykket nordisk seniormesterskab, men 

desværre hat Nordisk Skakforbund ikke forståelse for seniorernes ønsker. 

Vi har afholdt et Vendsysselmesterskab på Vrå Højskole over to dage. Der blev spillet som 

hurtigskak i håb om at trække nye og unge spillere til. Der var for få unge, men vi prøver igen. 

Ellers er der stabile forhold i Nordjylland. Vor medlemsfremgang er desværre stoppet. Vi får nye 

medlemmer, men der går lige så mange af de gamle ud. 

Vi har et velfungerende Nordjysk Junior GrandPrix arrangeret sammen med Dansk Skoleskaks 

Nordjyske kreds. Herfra skal vi rekruttere de nye medlemmer. 

 

8. Hovedkreds: 

Sæsonen er kommet godt i gang i hovedkredsens klubber, og lige nu falder de sidste brikker på 

plads med holdturneringen, som starter om en uge. Det skal bemærkes at der er sket en fremgang 

på 2 hold i turneringen, så på det område går det rigtig godt. 

Medlemsmæssigt ser det så lidt være ud, idet hovedkredsens medlemstal, som dog er +3 i forhold 

til udsendte lister. En del af tilbagegangen skyldes at en af vores klubber har valgt at lukke deres 

ungdomsafdeling, fordi end del af de ”etablerede” spiller i afdelingen valgte skakken fra til fordel 

for bl.a. uddannelse. 

Men jeg er dog optimistisk overfor en medlemstilgang, det spirer rundt omkring i hovedkredsen, 

og der er mange nye tiltag på vej, og med en ny Ungdomsleder i Hovedkredsen, så vil der også 

blive sået spirer på ungdomsområdet. 

Mange klubber er ligeledes i gang med at planlægge aktiviteter i 2018, der som bekendt er 

hovedkredsens 75 års jubilæums år, og med start allerede i Januar med Nordsjællands Weekend 

EMT, som har udviklet sig til at være imellem de største weekend turneringer i Danmark, så er der 

lagt op til et spændende år 

 

9. Hovedkreds: 

Skive Skakklub var vært for DM i hurtigskak den 23. september i fine rammer på Skive 

Handelsskole med 98 deltagere. 



Herning Skakklub arrangerede DM i hurtigskak for seniorer den 7. og 8. oktober med i alt 34 

deltagere. 

Selv om hovedkredsen tilstræber at lade sin holdturnering følges med 1. og 2. division, valgte vi i 

år at begynde søndag den 5. november, så vi kunne undgå at spille den 17. december og følgende 

dage. Vores holdturnering består i år af 8 hold a 8 spillere i Mesterrækken, 7 hold a 8 spillere i A 

samt i alt 14 hold a 4 spillere i C og D, hvilket samlet giver 176 faste holdspillere + 32 i divisionerne, 

i alt 208, hvilket er 4 færre end i den foregående sæson. 

Skive Skakklubs 100 års fødselsdag fejres på selve dagen den 7. november med reception samt 

foredrag og simultan ved Danmarksmesteren, GM Mads Andersen. 

Hovedkredsens samarbejde med den lokale skoleskak om lørdagsstævner er gået i gang ved 

foreløbig 2 stævner, nemlig den 7. oktober i Hammerum, hvor der var 68 deltagere samt den 4. 

november i Resen ved Struer, hvor 64 spillere var med. Udover praktisk bistand fra skakklubfolk 

uddeles også en særlig pjece udarbejdet af hovedkredsen med henblik på at få interesserede 

skoleskakspillere med ind i klubberne, herunder disses eventuelle juniortræning.    

 

Sydjysk hovedkreds: 

Hovedkredsens holdturnering er klar til start med 16 8-mands hold og 24 4-mands hold. Det er 2 
stk. 4-mandshold færre end i sæsonen 2016-17. Derudover har Hovedkredsen 8 hold med i 
Divisionsturneringen.  
 
Der er god aktivitet m.h.t. koordinerede EMTer i Hovedkredsen. P.t. er der ifølge Unionens 
turneringsside 14 EMTer i gang i Hovedkredsen. Først og fremmest åbne klubturneringer, men 
også et par turneringer arrangeret i et samarbejde mellem naboklubber. 
 
Hovedkredsen har sin egen SydGrandPrix turnering med 7 hurtigskakturneringer i serie hver 
sæson. I sæsonen 2017-18 er der indtil videre afholdt 2 stævner med i alt godt og vel 70 deltagere.  
3. SGP-afdeling spilles den 11. november i Fredericia. 
 
Værd at nævne er også et par anderledes skakarrangementer som supplerer de traditionelle klub- 
og turneringsaktiviteter: 

 30. august holdt Varde Skakklub 90-års jubilæumsfest med oplæg og snak om skak ved Sune 
Berg Hansen, efterfulgt af simultan. Desuden spisning og aftenfest for medlemmer og 
partnere. 

 Tirsdag den 31. oktober var Ribe Skakklub vært ved et åbent arrangement med den 7-dobbelte 
danmarksmester og GM Sune Berg Hansen – bestående af foredrag og efterfølgende 
simultanskak (23 deltagere) på Hotel Ribe. 

 Skakklubben Evans fortsætter et samarbejde med Vejle Bibliotekerne. I år med Morten Fabrin 
som foredragsholder ved et arrangement med overskriften: ”En skakaften om Plovjernet”. Det 
foregår på Vejle Bibliotek den 29. november 2017. 


