
Hæderstegn 
 

1. hovedkreds: 

Skakklubben K41 har indstillet Jan Løfberg til 1. HKs hæderstegn for hans lange og tro tjeneste, 

hvor han gennem sin journalistiske baggrund har formidlet skakken til det ganske danske folk både 

før og efter digitaliseringen af vores samfund.  

Ud over sin medvirken til bulletiner fra adskillige stormesterturneringer og påsketurneringer mv har 

han også gennem sine hverv på Ritzaus Bureau og Berlingske Tidende bredt skakken til nær og 

fjern. Nuværende medredaktør af Skakbladet og har udgivet ”Larsen bind I”. 

Jan har ikke kun bidraget med sine utallige udgivelser på skrift, men også involveret sig 

organisatorisk. Medstifter af klubsammenslutningen Aktiv Alliancen 1974. Medstifter og formand i 

en periode for både Skakforeningen Odysseus, Gladsaxe (1976) og Skakspilleren (1996). 

Medarrangør af matchen Bent Larsen og Curt Hansen i Det Ny Teater 1983. Indvalgt i Herlev 

Skakklubs bestyrelse som 14-årig i 1973 og bestyrelsesmedlem i flere perioder i K41. 

Bestyrelsesmedlem i KSU 1981-1985 og pressesekretær i DSU 1983-1985. Jan deler gerne ud af 

sine historier og viden gennem foredrag .  Jan er i dag medlem af både Brønshøj Skak Forening og 

K41. 

 

2. hovedkreds: 

Årets modtager af Dansk Skak Unions hæderstegn er Sigurd Marthendal, Sydøstlollands Skakklub. 

Sigurd tog i 1993 initiativ til dannelsen af Tingsted Skakklub, som han var formand for i 12 år. Som 

lærer på den lokale skole lykkedes det for Sigurd med stor energi og idérigdom at få en meget stor 

del af skolens elever til at spille skak. Mange eleverne meldte sig efterfølgende ind i Tingsted 

Skakklub, som således blev en meget markant deltager i hovedkredsens ungdomsarrangementer. I 

2008 blev Sigurd medlem af Sydøstlollands Skakklub, Hvor han hurtigt gjorde sig gældende som en 

af klubbens stærkeste spillere. I dag er Sigurd bestyrelsesmedlem og webmaster på klubbens flotte 

og altid aktuelle hjemmeside, som han på fornem vis har gjort til et vigtigt talerør for Sydøstlollands 

Skakklub.  

I 30 år har Sigurd Marthendal således uophørligt bidraget forbilledligt til skakkens udbredelse i 

lokalområdet. 

 

3. Hovedkreds: 

Ingen indstilling 

 

6. Hovedkreds: 

6. hovedkreds indstiller i år Verner Sørensen, Syddjurs Skakklub til Dansk Skak Unions 

hæderstegn. 



Verner har været en fantastisk klubmand siden han kom til Skødstrup Skakklub kort efter klubben 

var blevet etableret omkring 1980. Bestyrelsesarbejde, pr-arbejde, kantinedrift, byttepenge m.m. har 

været en del af Verners meritter. 

At tage imod nye medlemmer er også en af de opgaver, som Verner har løst til UG. Samtidig er det 

ikke et problem at være holdleder og hjælpe med både opstilling af borde, brætter og brikker. Og 

dertil kommer så oprydningen efter turneringerne. 

Ved arrangementer med noget spiseligt, ja så laves der æbleskiver og gløgg ligesom der oftest 

dukker noget hjemmebag op ved præmiefester(det er ikke konen der bager).  

På trods af en efterhånden pæn alder, så passes alt til punkt og prikke med et yderst behageligt 

væsen i tilgift. Et supermedlem. 

 

7. Hovedkreds: 

7. hovedkreds indstiller Johan Holmstrøm, Dansk Skak Akademi til hæderstegnet 2019 for 

hans store indsats i ungdomsarbejdet, herunder arrangement af flere juniorturneringer i Brønderslev 

og det for nylig afviklede Pige-DM. 
  

 

8. Hovedkreds: 

I oktober 1978 blev Birger Hagstrøm valgt ind i bestyrelsen, og han har dermed siddet i bestyrelsen 

uafbrudt i 40 år.  

 

Birger har i de forløbne år været et stort aktiv for klubben, og har påtaget sig alverdens forskellige 

opgaver, og han er i dag næstformand, ansvarlig for klubbens ture til Sverige og Berlin, og dertil 

sponsor for Allerød Knock Out-turneringen. 

 

Derudover så har Birger i en lang årrække været fast dirigent ved delegeretmøderne i 8 Hovedkreds. 

 

9. Hovedkreds: 

9. hovedkreds indstiller Frode Meldgaard, Skive Skakklub, til Dansk Skak Unions hæderstegn. 

Frode Meldgaard har været en sand drivkraft i de to klubber, han har været med i. Først i Vinderup 

Skakklub, hvor han i mange år var turneringsleder og medlem af bestyrelsen. Hans mest markante 

aftryk i klubben var dog måske, at han tog sig godt af skoleskakken i Vinderup igennem 18 år fra 

1988 til 2006. 

Vinderup Skakklub valgte at lukke i 2007 på grund af svigtende medlemstal. Året efter kom Frode 

Meldgaard sammen med en håndfuld andre tidligere Vinderup-medlemmer til Skive Skakklub, hvor 

han hurtigt kom med i bestyrelsen, og efter to år som kasserer, blev han valgt som formand i 2013 – 

en post han har passet på fornem vis i snart seks år med en stor arbejdsindsats og en fantastisk evne 

til at få tingene til at glide. I Frodes formandsperiode har Skive Skakklub markeret sig som en klub, 



hvor skoleskak og ungdomsarbejde har en central placering, og Skive er aktuelt hovedkredsens 

største klub med tæt på 60 medlemmer. 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Christian Dahl til Dansk Skak Unions 

hæderstegn 2019: 

Christian Dahl har i en lang årrække ydet en mangesidet indsats til gavn for dansk skak. 

Han var formand for Skakklubben Evans 1994-1996. Han har i mange år været med i teamet bag de 

store weekendturneringer i Vejle (1966-1999) med helt op til 275 deltagere, og han var ophavsmand 

til det succesrige Grand Prix-system i Evans, som efterhånden har være i brug i 25 sæsoner.  

Christian Dahl var formand for 5. hovedkreds i perioden 1992-1994. 

Desuden har Christian været turneringsleder for 5. HK i perioden 2007-2015 og senere for Sydjysk 

Hovedkreds fra 2015 til 2017. 

 

 

  



Initiativpræmie: 
 

1. hovedkreds: 

K41 indstilles til Initiativprisen for det store aktivitetsniveau vedr. koordinerede turneringer. K41 

har i det forløbne år arrangeret 16 koordinerede turneringer.. K41 har afholdt foredrag med Peter 

Heine Nielsen og andre samt lektioner med David Niedemar. K41 har også fået startet deres 

juniorafdeling op igen.  

 

2. hovedkreds: 

Årets modtager af Dansk Skak Unions initiativpræmie er Præstø Skakklub. 

Klubben har et meget højt aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud. Klubben er et rart 

sted at være, hvilket man mærker ligeså snart, man træder ind ad døren. Der afvikles mange 

turneringer, men der er også sociale arrangementer, hvor klubbens medlemmer mødes hygger sig. I 

mange år har ungdomsarbejdet stået højt på listen over indsatsområder, og det har givet gode flere 

nye medlemmer. 

Alt i alt en fornem indsats, der til fulde retfærdiggør tildelingen af initiativpræmien. 

 

3. Hovedkreds: 

Odense Skakklub er en af Fyns ældste klubber, stiftet i 1917 og beliggende centralt i Odense.  

Klubben har i mange år haft hold i den bedste fynske række og har gennem de senere år stået for en 

række nyskabende tiltag. Klubben har i dag en stabil medlemsskare med medlemmer i alle aldre og 

formår at tilbyde en bred vifte af aktiviteter til såvel egne medlemmer, som spillere fra andre 

klubber. 

Klubben er således den eneste fynske klub, som tilbyder sine medlemmer aktiviteter på 2 ugentlige 

dage – mandag og onsdag, og klubben har med sine aktiviteter i dagtimerne på onsdage formået at 

skabe en tradition for turneringsskak i dagtimerne for de spillere, der har mulighed for dette.  

En af de faste turneringer, er det årlige veteranmesterskab, hvor en række spillere med mange års 

skakerfaring mødes med ligesindede, men samlet set har klubben gennem 2018 stået bag ikke 

mindre end 9 annoncerede turneringer fordelt på både koordineret, hurtigskak og lynskak 

turneringer. 

3 hovedkreds vil gerne påskønne denne indsats og håber at klubben vil fastholde og udbygge det 

høje aktivitetsniveau, som er til gavn for hele det fynske skakliv. 

 

6. Hovedkreds: 



6. hovedkreds indstiller Skanderborg Skakklub til initiativpræmien. Skanderborg har i mange år 

været initiativtager til og arrangør af forskellige skakbegivenheder. I år således ingen undtagelse, 

hvor klubben var arrangør af Ungdoms DM og hentede GM Jens Kristiansen til klubben for et 

interessant foredrag om VM-matchen. 

Klubben er desuden initiativtager til en konsultationsmatch mod Silkeborg i det lokale kulturhus – 

en del af Dansk Skak Unions imagekampagne. 

 

7. Hovedkreds: 

Ingen indstilling 

 

8. Hovedkreds: 

Det er et fantastisk at sidde   i den situation, hvor man egentlig har flere klubber at vælge imellem 

til Initiativpræmien i 8 Hovedkreds, men valget er faldet på Allerød Skakklub, som i mange år 

har været helt i front med ungdoms-arbejdet, men har ligeledes med en stor indsats fra klubben 

formået at gøre Nordsjællands Weekends EMT til en af landets største.  

 

Det er især en fornøjelse at følge afslutningen på nævnte turnering, for i det øjeblik at sidste parti er 

spillet, så kommer der en horde af Allerød spillere ind, og begynder at pakke sammen. 

Bræt, brikker og ure bliver pakket ned i de tilhørende kasser, borde og stole bliver pakket sammen, 

og stablet, samt kørt ind hvor de opbevares, ja efter en halv time kan man ikke se at der har været 

afholdt en  

 

stor skakturnering i lokalet. Her er der et tydeligt eksempel på at medlemmerne bakker op om 

klubbens aktiviteter. 

 

9. Hovedkreds: 

Ingen indstilling 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Esbjerg Skakforening til Dansk Skak 

Unions Initiativpræmie 2019: 

I Vesterhavsturneringernes tid blev Esbjerg kendt som skakby langt ud over landets grænser. Siden 

har der været lidt mere stille på skakfronten længst mod vest. Ikke desto mindre samler Esbjerg 

Skakforening stadig et efter lokale forhold anseligt antal skakspillere, der deltager i 

Divisionsturnering, Hovedkredsturnering, de 4 årlige afdelinger af klubturneringen samt andre 

turneringer i nabolaget. Aktiviteterne i klubben bindes fint sammen af en aktuel og velfungerende 

hjemmeside, og sidst, men ikke mindst påtog klubben sig i efterårsferien 2018 opgaven som 

arrangør af en 9-runders IM-turnering, der optimistisk og lovende for fremtiden fik navnet 1. 

Esbjerg Efterår 2018.  



 

 


