
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

CCC 2019 blev afviklet i Ballerup med Boris Chatalbashev som vinder. Desværre var der kun 61 deltagere, så 

pt overvejes om turneringen skal køres videre og om den skal ændre format. 

I Juli afviklede vi igen XtraCon Open i Helsingør. Overraskende endte det med at den 13årige indiske 

stormester R. Praggnanandhaa som vinder af turneringen. Allan Stig Rasmussen blev bedste dansker på 6. 

pladsen. Turneringen havde 368 deltagere, heraf 150 danskere. Efter Lars Bechs død har der været nogen 

tvivl i KSUs bestyrelse om turneringen skulle fortsætte, da Lars Bech stod for meget af det organisatoriske 

arbejde i forbindelse med turneringen. Vi mener dog godt at vi sammen kan bidrage til turneringens 

fortsatte udvikling, så datoerne for turneringen i 2020 er allerede offentliggjorte. 

 

2. hovedkreds: 

Siden sidst er der ikke sket de store ting. Klubberne er nu ved at starte sæsonen. Rigtig mange annoncerer 

deres turneringer via DSU`s turneringsmodul, og det er rigtig godt. Derefter indgår de i hovedkredsens 

EMT-konkurrence. I skrivende stund er der planlagt 5 arrangementer i forbindelse med UGP. Det er ikke 

helt tilfredsstillende. 

Generelt må man konstatere, at de klubber, der er udfarende, har mange aktiviteter og navnlig gode 

ungdomstilbud oplever en vækst i medlemstallet. Således har specielt Køge Skakklub det højeste 

medlemstal i mands minde! Andre klubber har dog også en pæn statistik, fordi de satser på udvikling. 

Desværre har vi også klubber med et faretruende lavt antal medlemmer.  

 

3. Hovedkreds: 

Intet nyt. 

 

6. Hovedkreds: 

I 6.hk er alt andet blevet overtrumfet af situationen i Chesshouse. Der er flere steder redegjort 

for denne. En ny bestyrelse er valgt på en ekstraordinær generalforsamling, og man forsøger 

forskelligt for at redde, hvad reddes kan. 

I Syddjurs Skakklub har klubbens medlemmer fortjent udpeget Willy Møller Nielsen og 
Christian Jensen som æresmedlemmer. 

Syddjurs Skakklub har afholdt en EMT med 50 spillere - langt over de senere års deltagelse. 

En flytning af spilletidspunkt samt det faktum, at Horsens ikke har holdt noget i år, kan være 
nogle af faktorerne for succesen 

Skanderborg er på vej med en succesrig weekend EMT, hvor der i skrivende stund er tilmeldt 

73 spillere 



De første skridt til et forhåbningsfuldt samarbejde med Aarhus Skoleskak om at få flere 

skolebørn ind i det organiserede skakliv er taget. Udviklingen i Chesshouse kommer dog noget 
på tværs af dette. 

 

7. Hovedkreds: 

Sommerperioden har været meget stille i Nordjylland bortset fra Nørresundby Skakklubs sommerturnering, 

”Sommerskak når du har tid”. Hjallerup Skakklub har desværre meddelt at de ikke fortsætter som klub, dog 

vil juniorarbejdet fortsætte. Mange af medlemmerne vil fortsætte i Brønderslev Skakklub. Rygterne siger at 

Nibe Skakklub vil nedlægge sig selv og den sammensatte klub Aars-Nibe vil fortsætte som Aars skakklub. 

 

8. Hovedkreds: 

Sæsonen er så småt ved at gå i gang, og det ser ud til at der vil blive stor aktivitet i hovedkredsen i sæsonen, 

men der er lagt op til rigtig stor turneringsaktivitet i hovedkredsen, lige som der er planlagt flere store 

begivenheder 

Der er ved at blive gjort klar til en ny sæsons holdturnering. 

 

9. Hovedkreds: 

Holdturneringen er under forberedelse. 

En række koordinerede turneringer er ved at gå i gang, bl.a. Herning Byturnering med 56 deltagere 

og Skive Efterår med 36 deltagere 

Hovedkredsen har forsynet klubberne med skitse til pressemeddelelse  med henblik på 

rekruttering af nye medlemmer under sloganet ”Gratis Skak i 1 år”, idet hovedkredsen dækker 

kontingentet, hvis nyindmeldte ikke i de foregående 3 år har været medlem af en klub under 

unionen.  

 

Sydjysk hovedkreds: 

HK-bestyrelsen har kun holdt et enkelt bestyrelsesmøde siden sidst, og der er ikke så meget nyt fra 

Hovedkredsen i denne omgang. 

Fredericia Skakforening har endnu engang gennemført en IM-turnering med ”tilhørende” EMT, 

hurtigskakturnering og skoleskakarrangement.  

Igen i år blev der afviklet DSU-skaklejr på Skanderup Efterskole med tæt på 100 deltagere. 

I det sydvestlige hjørne af Hovedkredsen udvikler skakklubberne i Tønder og Løgumkloster 

samarbejdet, der skal fastholde et godt skakmiljø i området. 



Hovedkredsen har taget kontakt til kolleger syd for grænsen med henblik på at afprøve 

samarbejdsmuligheder. 

Endelig er bestyrelsen i gang med at planlægge de tilbagevendende sæsonaktiviteter i form af 
holdturneringen og SydGrandPrix, der er en serie på 7 hurtigskakturneringer arrangeret af 7 
forskellige klubber - fordelt over hele sæsonen.  
 


