
1. hovedkreds 
 

KSU August 2018 

Følgende er sket i KSU siden sidst: 

 

CCC 2018 blev vundet af  Jesper Thybo foran Jonas Bjerre 

1 IM Jesper Thybo, Danmark 7½8 

2 IM Jonas Bjerre, Danmark  7 

3 IM Martin Haubro, Danmark  6½ 

4 GM Henrik Danielsen, Island  6½ 

5 FM Filip Boe, Danmark  6½ 

Jesper Thybo lavede GM norm. 

 

Der er blevet afholdt XtraconChess Open 2018 som blev vundet af GM Jon Ludvig Hammer 

Placeringerne i toppen blev således (med korrektionsberegning for samme score): 

1 
 

Jon Ludvig Hammer 2631 56.5 57 8½ 

2 
 

Dmitry Andreikin 2702 52 54.25 8½ 

3 
 

Rasmus Svane 2580 54 52.25 8 

4 
 

Nils Grandelius 2668 51.5 50.25 8 

5 
 

Marin Bosiocic 2589 51.5 49.75 8 

6 
 

Allan Stig Rasmussen 2536 51.5 49 8 

7 
 

Sune Berg Hansen 2584 51 50.25 8 

8 
 

Baadur Jobava 2644 50.5 49 8 

Allan Stig blev bedste dansker som nr. 6. (hvis ikke man tager Rasmus med) 

Turneringen havde i år 397 deltagere og mange deltagere til div. side arrangementer. Turneringen 

havde ikke kunnet afholdes uden hjælp fra mange dygtige skak medhjælpere fra div. Hovedkredse i 

Danmark 

Der blevet fastsat datoer til den kommende holdturnering. 

 



2. hovedkreds 
 

Nyt fra 2. HK 

Vores webmaster har introduceret en ny hjemmeside til afløsning for den gamle 

veltjente side. Den nye side er stadig under udvikling og nye funktioner vil 

efterhånden blive tilkoblet. 

Vores holdturneringsindbydelse er allerede udsendt til klubberne. Turneringslederen 

har foretaget en grundig og nødvendig revision af reglementet.  

Hovedkredsen vil i samarbejde med Præstø Skakklub gennemføre et 

turneringslederkursus, da vi kan se, at vi har behov for flere uddannede dommere. 

Ligeledes vil vi søge at oprette en ”dommer-bank”. Hvis man har licens til, så man 

kan lede en holdkamp, og man vil stille sin arbejdskraft til rådighed for en anden klub 

(evt. mod en eller form for vederlag), kan man kontaktes.   

Vores ungdomsleder har før sommerferien fået fastlagt et program for sæsonens UGP-

serie. Det burde kunne blive en klart bedre ungdomssæson end sidste år. 

Hovedkredsen yder forskellige former for tilskud til arrangørerne og har udsat ekstra 

præmier i form af skakspil eller ure (selvfølgeligt fra Skaksalget). Ungdomsarbejdet 

har stor bevågenhed. 

EMT-konkurrencen fortsætter i uændret form i den nye sæson. I den forløbne sæson 

har vi oplevet en øget interesse for dette arrangement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. hovedkreds 
 

Nyt fra 3 Hovedkreds. 

På vores Hovedkredsmøde 13. april, var der genvalg til de 3 FU medlemmer, som var 

på valg.  

 Formanden afsluttede sin beretning med at oplyse, at han ikke genopstiller, når han 

er på valg i 2019, og der derfor skal vælges en ny til den tid. 

 

3. Hovedkreds har givet økonomisk støtte til et Fide-trænerkursus til Thomas Jepsen, 

som ønskede at blive Fide træner, hvilket han blev med højeste udmærkelse. Kurset 

foregik i weekenden 10. til 12. august på et seminar i København. 

3. Hovedkreds regner nu med at han i løbet af sæsonen vil kunne lave nogle 

samlinger for juniorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sydjysk hovedkreds 
 

 

Nyt fra Sydjysk Hovedkreds (HB-møde 26-08-2018) 
 
Vi har kun holdt et enkelt HK-bestyrelsesmøde siden sidst. 

Bestyrelsessammensætning og konstituering er uændret efter forårets 

generalforsamling. 

Holdturnering. 

Vi har færdiggjort et nyt holdturneringsreglement for sæsonen 2018-19, men 

generalforsamlingen gav bestyrelsen en (vanskelig) opgave med at tilpasse den 

fremtidige holdturneringsstruktur. Der skal fremlægges konkrete forslag på 

generalforsamlingen i 2019, og vi skal prøve at ramme løsninger, der tilfredsstiller alle 

klubbers interesser så godt som muligt. 

SydGrandPrix. 

Hovedkredsens serie af 7 hurtigskakturneringer i løbet af en sæson fortsætter, og 

datoer/arrangører er på plads for den kommende sæson. Det er det initiativ, der 

samlet se aktiverer flest skakspillere i Hovedkredsen. 

Pokalturneringen for hold. 

Efter sidste års forsøg med 3 indledende runder og et kvalifikationsstævne i 

Hovedkredsen går vi tilbage til ét kvalifikationsstævne til Pinsefinalen. Det lykkedes at 

få flere klubber til at deltage, men der var andre ulemper ved den decentrale struktur.  

Indkøb af materiel. 

Hovedkredsen har benyttet sig af muligheden for at indkøbe DGT-materiel på 

favorable vilkår. 

Klublukninger. 

Med stor beklagelse må vi konstatere, at Korning Skakklub er lukket med udgangen af 

2. kvartal 2018 og at Bov Skakklub blev formelt nedlagt på en ekstraordinær 

generalforsamling den 13-08-2018. Selv om nogle skakspillere vil finde ind i andre 

klubber, kommer det uundgåeligt til at betyde et dyk i medlemstallet i hovedkredsen. 

/Karl Posselt 
 

 

 



6. hovedkreds 
 

Nyt fra 6. Hovedkreds 

 

Hen over sommeren har der været afviklet velarrangerede turneringer i Syddjurs og 

hos Chesshouse og Skanderborg. 

 

Et spændende initiativ udfolder sig i weekenden den 14. – 16. September, hvor der 

afvikles Aarhus Festugeturnering efter det relativt nye koncept med hurtigskak fredag 

og ratede partier lørdag og søndag med lang betænkningstid. Det har i en årrække 

været svært at samle mange spillere til turneringen, men aktive aarhusianere har 

reklameret stærkt for turneringen, så man i skrivende stund er 77 spillere – målet er 

at kommer over 100. Måske kan festugeskak igen blive en stor begivenhed i Aarhus. 

I Chesshouse udbydes en række træningssessioner med blandt andre Klaus Berg, Igor 

Tepley og Mads Andersen. 

I Randers er de to klubber i gang med en sammenlægningsproces. De forventes at 

være formelt lagt sammen pr. 1. januar 2019. Men skakken ligger naturligvis ikke 

stille af den grund. Et længe ventet udendørs skakbord er netop landet fra Kina og 

stilles op i midtbyen sammen med det store udendørsbræt, der har ligget der i 10 år. 

Rokaden forbereder en markering af begivenheden. 

Mvh 

Claus Andersen 

6-hk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. hovedkreds 
 

7.HK  Beretning august 2018 

Vi har mistet Hobro Skakklub. Formanden trak sig på generalforsamlingen og ingen 

ønskede at overtage jobbet. Et typisk eksempel på at mangel på ledere er et svagt 

punkt for os. 

Vi prøver at starte en juniorholdturnrting op. I forvejen har vi sammen med Dansk 

Skoleskak stor succes med enkeltmands JGP, men vi må øge valgmulighederne. Vi går 

ud fra 4 mands hold, hvoraf den ene -chaufføren- kan overskride aldersgrænsen. 

Der er flere kommuner i Nordjylland, hvor skolerne i skoletiden arrangerer 

kommunemesterskaber. Her hjælper vore klubber med afvikling af arrangementerne. 

Der er fortsat god aktivitet i vore klubber. 

Og så ser vi frem til Larsens Nordjyske Mindeturnering i efterårsferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. hovedkreds 
 

Her er der så lige et par linier om hvad der sker i 8 hovedkreds. 

 

Vi er efterhånden et stykke henne i jubilæumsåret, og turneringen i januar i Allerød, 

Viking Cup og Kronborg turneringen havde alle virkelig flotte deltagertal- i resten af 

året er der yderligere 4 turneringer inden jubilæumsåret er ved at rinde ud, sidste 

turnering i Jubilæumsåret er Hurtigskak-DM for Seniorer4 i dagene 6-7 oktober 2018, 

til dette formål er der lavet en reklame flyer, som er vedhæftet. 

 

Der udover så er klubberne gået igang med deres planlægning af sæsonen, ja og 

nogle er allerede igang. 

Nordsjællands Skakklub har lagt godt fra land og har på nuværnede tidspunkt 10 

medlemmer. 

Der er bevægelser i medlemstallene, men tendensen lige nu er at der bliver meldt 

flere ind end der bliver meldt ud. 

 

 

Per Rasmussen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. hovedkreds 
 

Nyt fra 9. hovedkreds august 2018 
  

Den kommende holdturnering er under forberedelse, og et par pænt store 
koordinerede turneringer starter sidst i august. I Skive Efterår er oprettet en særlig 

gruppe med kort betænkningstid for de spillere med under 1600 i rating, som ønsker 
at blive tidligt færdige (betænkningstid 1 time til hver til hele partiet), og til denne 
gruppe har 10 af de 36 deltagere meldt sig.   

  
7 af hovedkredsens 13 klubber har bestilt og modtaget ure og kasser fra det særlige 

FIDE-tilbud, i alt 74 ure og 6 kasser. 
  
En række klubbers samarbejde med skoleskakken om gennemførelsen af 

skoleskakstævnerne ventes at fortsætte i 2018/19. 
  

Medlemstallet er fra marts 2018 til august 2018 desværre faldet betydeligt, fra 325 til 
309, men der er håb om tilgang op til sæsonstarten. Klubberne er af hovedkredsen 
blevet opfordret til at iværksætte aktiviteter i den forbindelse, også i lyset af 

medlemskampagnen. 
  

  
  
Venlig hilsen 

  
Morten Fabrin, formand for 9. hovedkreds 
 

 

 


