
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Der har været afholdt Det Åne Junior KM 2019 med 32 deltagere 

Vi har fået gang i JGP turneringen, der har været afholdt JGP K41 med 38 deltagere og JGP Nørrebro med 

33 deltagere. 

Vi har fået gang i holdturneringen med 40 8-mands hold og 5 4-mands hold. 

Vi har afholdt delegeret møde, hvor alle fra bestyrelsen fik genvalg. 

Delegeret mødet blev optaget og lagt ud på Youtube dagen efter selvom det var et lukket møde der ikke 

måtte optages og ingen havde fået lov til at optage og offentliggøre det. 

ØBRO har fået renoveret deres klublokale. 

 

2. hovedkreds: 

Sæsonstarten ligner sig selv. 

EMT-konkurrencen er startet. Og mange turneringer er allerede i gang. Hovedkredsbestyrelsen har lempet 

reglerne for deltagelse, således at endnu flere EMT-turneringer kan tælle med. 

Et spændende tiltag er afvikling af vores C-rækker i holdturneringen. Turneringen spilles med 2x 1½ times 

betænkningstid. I år forsøger holdturneringslederen sig med afvikling af runderne som dobbeltrunder om 

lørdagen. Altså slut med aftenkampe. Vi håber således at kunne tilgodese flere af vores ungdomsspillere. 

Vores UGP-serie gennemføres med bare 5 stævner. Det er ikke helt tilfredsstillende. Vi havde håbet på 

flere. 

Køge Skakklub har på fin vis afviklet Ungdoms-DM med mere end 100 deltagere. Det var et fint gennemført 

arrangement af de dygtige Køge-folk!  

 

3. Hovedkreds: 

Netop overstået OM med 114 tilmeldte – heraf rekordstort procentdel juniorer. Hele FU i 3.HK stemte for 

at imødekomme en ansøgning om midler til arrangøren, hvor beløbet var baseret på et lavt grundbeløb og 

som ville stige pr. juniordeltager, under forudsætning at det var billigere at tilmelde sig som juniorer. Der 

har været meget diskussion om, om det er den rigtige vej at gå, og er meget forskelligt fra klub til klub, om 

man ser en tendens for at den slags tiltag forstærker deltagelsen af juniorer til arrangementer. For nogle 

forældre er prisen en faktor, hvis de har 2 eller flere børn som skal deltage i mange turneringer på et år. 

 

 



6. Hovedkreds: 

Største nyhed er, at et af hovedkredsens medlemmer har hygget sig med at blive stormester. 

Jonas Bjerre, Skanderborg sikrede sig titlen ved en flot spillet turnering på Isle of Man. 
Dermed er Jonas Danmarks hidtil yngste stormester. 

Åbyhøj Skakkklub er fyldt 50 år og har i den anledning foruden et festligt arrangement med 

spisning for medlemmerne afholdt en simultan med en af klubbens tidligere 

ungdomsmedlemmer, Rasmus Skytte. 

Aros Skakklub er fyldt 100 år. 

Jonas Bjerre vandt en simultan i Randers den 17. september med 19-0. Pæn efterfølgende 
avisomtale. 

Steffen Slumstrup - ekspert i problemskak - underholdt i Skanderborg den 15. oktober med 
skakopgaver 

Hovedkredsen har igangsat en proces med hjælp til kredsens små klubber. Første skridt er 
produktion af en hjemmeside til klubberne. Når det er på plads følger yderligere tiltag. 

7. Hovedkreds: 

Holdturneringen skal lige til at begynde med flere hold end sidste år. Dette skyldes til dels at der var to 

nordjyske nedrykkere fra 2. division og at DSA igen stiller med et hold. 

Den Nordjyske Grand Prix serie i hurtigskak er startet med 50 deltagere i Aars. Dette er noget en fremgang 

da deltagerantallet plejer at være ca. 30 stk. Vi må håbe tendensen fortsætter ved det næste stævne i 

Sæby. 

Der har været afholdt Aalborg bymesterskab med Per Andreasen, som vinder for 14. gang. 

 

8. Hovedkreds: 

Holdturneringen er nu gået i gang, og med 30 deltagende hold hvilket er et mere end sidste år. 

Derudover så er der kommet gang i alle klubber her efter en eventuel sommerpause, klubturneringer og 

eksterne turneringer kører bare deruda 

Nordsjællands Weekend EMT foregår som sædvanlig i Allerød i starten af Januar 2020. 

Hillerød Skakklub har 110 års jubilæum i 2020 og holder en stor jubilæumsturnering samt en lukket WIM 

turnering 

Frederiksværk Skakklub har lige meldt ud at de i anledning af deres 100 års jubilæum i februar 2020 også er 

i gang med at planlægge noget, ligesom de er ved at udarbejde et jubilæumsskrift. 

Medlemstallet ser desværre lidt dystert ud i forhold til for et år siden, men håbet er at starten på 

holdturneringen giver flere medlemmer. 



Men ellers påregner hovedkredsen nogle tiltag i 2020 for at skaffe flere medlemmer i voksen kategorien 

 

9. Hovedkreds: 

Vor lokale medlemskampagne ”Gratis skak i 1 år” går ud på, at hovedkredsen refunderer 

klubberne det fulde første årskontingent, hvis et nyt medlem ikke har været medlem af en klub 

under DSU inden for de seneste 3 år. Det er håbet, at de nye så bliver i klubberne, når de efter 1 år 

selv skal betale. 

Det kan konstateres, at der under kampagnen er indmeldt 43 spillere, hvoraf de 32 er nye og 

derfor er kontingentfrie i 1 år.  (8 i Viborg, 5 i Herning, Kjellerup og Skive, 2 i Holstebro, Lemvig og 

Vorgod, 1 i Morsø, Ringkøbing og THY og 0 i Aulum, Ikast og Vestsalling)  

Der har som altid også været udmeldelser. 

Sammenligningen pr. 1/10 viser, at der for første gang siden 2014 har været en medlemsfremgang 

det seneste år, nemlig med 11 fra 318 til 329  Fremgangen falder inden for alle 4 

medlemskategorier og har også vist sig i holdturneringen, hvor nettofremgangen udgøres af 2 

yderligere 4-mandshold. 

For tredje sæson i træk bistår repræsentanter for skakklubberne ved skoleskakstævnerne i 

området. 

Ringkøbing Skakklub har netop rundet 100 år. 

 

Sydjysk hovedkreds: 

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

Hovedkredsen i denne omgang. 

Esbjerg Efterår 2019. Esbjerg Skakforening har arrangeret en turnering om Det åbne 

Esbjergmesterskab i sidste weekend af efterårsferien. Der var 36 deltagere og turneringen blev 

spillet over 7 runder efter ”svensk” model med 3 hurtigskakpartier fredag og 4 partier med 

almindelig betænkningstid i løbet af lørdag og søndag. GM Jens Kristiansen vandt turneringen med 

6 points. Nr. 2 blev IM Jonathan Carlstedt med 5½ points. 3. pladsen blev delt mellem IM Jens Ove 

Fries Nielsen og Jacob Abildlund Brorsen, begge med 5 points. Der deltog 1 GM, 4 IM-ere og 1 FM-

spiller. 

Holdturneringen er lige gået i gang med 16 8-mandshold og 16 4-mandshold. 

Syd Grand Prix. Én af sæsonens afdelinger af hurtigskakserien på 7 stævner arrangeres i år af 

Hovedkredsen og afholdes i Toftlund, hvor der ikke (længere) er en lokal skakklub. 



Grænseoverskridende skaksamarbejde. Hovedkredsen har taget kontakt til kolleger syd for 

grænsen med henblik på at afprøve samarbejdsmuligheder. HK-bestyrelserne er enige om at 

afprøve forskellige muligheder, men opbakningen fra medlemmerne er desværre ikke 

overvældende. 

Skoleskak. Der er afholdt kommunemesterskaber i skoleskak i flere kommuner – f.eks. Tønder og 
Haderslev – med deltagerantal i størrelsesordenen 350 hvert sted. Entusiasmen blandt 
skoleeleverne søges udnyttet til junioraktiviteter og rekruttering i de lokale skakklubber. 
 
Medlemstallet i hovedkredsen falder fortsat. Man fristes til at sige, at aldrig har så få medlemmer 
haft så mange aktiviteter at deltage i. Men det er altså ikke i sig selv nogen garanti for succesfuld 
rekruttering eller fastholdelse. 
 


