
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Der har været afholdt 2 JGP. 

JGP Nørrebro med 29 deltagere og JGP Amager med 55 deltagere. 

Der har været afholdt 6 runder over 2 lørdage i KSU's juniorholdturnering som har deltagelse af 
klubber fra 1, 2 og 8 HK. 

Der har været afholdt 2 Junior Elite træning samlinger med Tobias Rostgaard og Nicolai Brondt for 
spillere over 1600 i rating. 

Der har været ØBRO Nytår som blev vundet af Jonny Hector hvor der blev sendt live fra. 

 

2. hovedkreds: 

Vi har stadig svært ved at skaffe arrangører til vores UGP-stævner. Ikke ret mange klubber synes at have 

mulighed for at lave et stævne. Kun to klubber har meldt sig som arrangører. Vi har nu besluttet at 

arrangere et stævne med hovedkredsen som arrangør. 

Holdturneringen kører nogenlunde tilfredsstillende med et par hold mere end sidste sæson.   

Der er rigtig god gang i mange EMT-turneringer, so indgår i vores EMT-konkurrence. 

Køge Skakskole har udvidet sine aktiviteter med et pigeskaktilbud, som lige er startet med 12 elever. 

Der er stadig klubber, som befinder sig på spærregrænsen samtidigt med, at der er klubber som er i god 

fremgang. 

 

3. Hovedkreds: 

FU i 3. Hovedkreds har i forbindelse med Alexander Le Besq og Albert Mechlenburg Møllers DM 

mesterskaber i skoleskak, som belønning givet dem et gavekort på 500 kr. til Dansk Skaksalg. 

Vi har i FU besluttet at betale indskud for alle de fynske juniorer, der ønsker at deltage til DM i 

Påsken. 

Årets Fynsmesterskab er kommet i gang med 50 deltagere, hvilket må siges at være et pænt 

deltagerantal. Der er i år ekstra høje præmier, da en lokal selvstændig skakspiller har ønsket at 

give nogle penge til det formål. 



 

6. Hovedkreds: 

Aarhus er udnævnt til Frivillighovedstad 2018. I den forbindelse optrådte Chesshouse i Ridehuset 

med en stand den 21. januar og kom i kontakt med mange potentielle skakspillere. Der var ialt 

mødt 94 organisationer op, så der var stor spredning i feltet, lige fra flamenco dansere over Røde 

Kors og Chesshouse til TV-stationer , Naturorganisationer, pensionist klubber og meget mere. 

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i vinterferien afholdes der skak bootcamp i Chess House. 
Forløbet er rettet mod alle juniorer, der har en rating på 1400 eller derover. 

9- - 18. februar spilles GM turnering med deltagelse af Jesper Thybo, Jonas Bjerre, Filip Boe Olsen, 
Rasmus Thøgersen samt IM'erne Igor Teplyi og David Miedema. GM'erne i turneringen er Aloyzas 
Kveinys, Evgeny E. Vorobiov og Dmitrij Kollars. 

16. - 18. februar afvikles Aarhusmesterskabet på Rosenvangsskolen. De tre sidste runder af 
Chesshouse GM turneringen afvikles også der. 

I vinterferien deltager Skakklubben Rokaden i nogle brætspilsdage på "Finderiet" - en 
genbrugsvirksomhed, og senere i februar er klubben vært ved RM i skoleskak. 

 

7. Hovedkreds: 

Vi må konstatere, at den stigende tendens vort medlemstal har vist i de senere år er stoppet. Vi får 

nye medlemmer, men vi har afgang af vore gamle medlemmer. 

Aktiviteten er dog stadig høj. Vi har klubturneringer, der både antalsmæssigt og styrkemæssigt er 

stærkt besatte 

13-19. oktober arrangeres der Larsens Nordjyske Mindeturnering2018. Den mest repræsentative 

seniorturnering i Norden. Desværre er Styret i Nordisk Skakforbund tonedøv på dette område. De 

forstår ikke, at seniorer vil have deres egne turneringer og ikke være en undergruppe af en anden 

turnering, To fiaskoer med seniormesterskaber har ikke gjort indtryk. 

 

8. Hovedkreds: 

Hvis vi skal starte med det triste først, så er hovedkredsens medlemstal faldet med 25 i løbet af 

det sidste år, og det er lidt på alle fronter, men jeg er dog vidende om at der er nogle klubber som 

er ved at have flere medlemmer klar til indmeldelse, det er fortrinsvis børn og ungdom. 

Nordsjælland Weekend EMT 2018 havde rekorddeltagerantal, og med 102 tilmeldte blev 

turneringen en af de store i Danmark, og planen er, at fremover håber vi at kunne fastholde et 

lignende deltagertal, ja vi er så langt i vores drømme, så vi overvejer at sætte et max deltager antal 

på 120, hvis turneringen fortsat skal kunne afholdes i Allerød 

http://chesshouse.dk/wordpress/?page_id=1701#junior


Turneringen var den første i en række af turneringer i løbet af 2018 hvor vi vil markere 75 års 

jubilæet for hovedkredsen, næste skud er Viking Cup, og derefter kommer der en række 

turneringer frem til Senior DM i Hurtig Skak, som afholdes i oktober måned i Helsingør. 

 

9. Hovedkreds: 

Holdturneringen forløber planmæssigt, og der er for tiden 5 koordinerede turneringer i gang med i alt 154 

spillere, så der er pæn aktivitet blandt medlemmerne. 

Derimod måtte vores kartoteksfører ved årsskiftet 2017/18 desværre notere 13 udmeldelser (heraf 1 dog 

overgået til personligt medlemskab og 1 flyttet til en klub i en anden hovedkreds) og kun 1 indmeldelse. 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Hovedkredsens bestyrelse har taget initiativ til oornyelse å  leere oronter  
 
Pokalturneringen for hold. Vi årøver at såarke gang i åokalturneringen ved at arrangere 3 
decentrale, indledende stævner å  hverdagsaftner oulgt ao Hovedkredsens sædvanlige 
åokalstævne, der aogør, hvilke hold der kvalificerer sig til Pinsefinalen i Svendborg  Vi er såændt 
å , om initiativet kan lokke leere klubber og leere hold med  
 
Holdturneringen.  Der arbejdes å t  med oormuleringen ao et oorslag til ny holdturneringsstruktur, 
der skal være klar til drøftelse å  Hovedkredsens generaloorsamling den 17  marts 2018   
Forslaget g r ud å  at adskille Divisionsturnering og Hovedkredsholdturnering  Bl a  oordi vi har 
mange sm  klubber, der hverken har såillere nok eller ambitioner om at avancere til divisionsskak  
 
Ungdomsarbejde. Hovedkredsen årøver at o  nedsat et udvalg, der skal arbejde med brobygning 
mellem skoleskak og klubskak  Der er lavet kommissorium oor udvalget, men bemandingen er 
endnu ikke å  ålads  
 
Syd Grand Prix. Hovedkredsen har sin egen SydGrandPrix turnering med 7 hurtigskakturneringer i 
serie hver sæson  I sæsonen 2017-18 er der indtil videre afholdt 5 stævner med i alt 225 deltagere  
I alt har 132 oorskellige skaksåillere deltaget i én eller leere stævner i serien – herao 24 i 
skoleskakgruååen  6  og 7  aodeling såilles i henholdsvis Horsens og Tønder  
 
Weekend skaklejr for voksne. Dansk Skak Union har ålanlagt en skaklejr å  Løgumkloster Højskole 
den 23 -25  oebruar 2018  Invitation og tilmelding å  turneringssiden  
 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24832

