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1. Hovedkreds 

Finn Bonnez, Nørrebro Skakklub 

 

Finn blev valgt som kasserer i det daværende KS (Kbh. Skakf.) i foråret 1987 og har været kasserer 

i alle årene siden.  Finn har udover kasser jobbet været medredaktør på klubladet, aktiv i indretning 

af nye spillelokaler samt administrator af lokaler. 

 

Finn var medarrangør af KS-sommerskakturneringer 1994-1998. Disse omfattede foruden mester 

og basisgrupper bl.a. en IM-turnering og 3 GM-turneringer. Den forudgående planlægning med 

invitationer og indkvartering til udenlandske spillere sørgede Finn for.  

 

Derudover medarrangør af et hav af emt- og hurtigskakturneringer. Det gamle KS havde især i 

perioden 1988-2003 et meget højt aktivitetsniveau. Noget som heldigvis fortsætter i Nørrebro 

Skakklub (tidl. KS og AS04) hvor der alene de sidste år er afholdt 4-6 årlige emt-er plus 3-4 

hurtigskakturneringer.  

 

Finn har været med til at organisere en række pr-arrangementer gennem tiden.  

Simultanmatch mod GM Nick de Firmian i Nordvestkvarteret, Simultanmatch mod Humpy Koneru, 

Indre by medborgerhus,  deltagelse i kulturfestival på Fisketorvet og udendørsskak med store 

brikker foran Nørrebro Bycenter. 

 
 

 

 

 

2. Hovedkreds 

Lars Åman Jensen begyndte at spille skak som 11-årig i 1975. Siden har Holbæk Skakklub stort set 

været hans andet hjem hver tirsdag aften. 

I april 1982 blev Lars Åman Jensen valgt til kasserer i Holbæk Skakklub og har varetaget hvervet 

siden med flid og akkuratesse. I alle årene siden har der med Lars Åman Jensen som kasserer været 

penge i kassen, regnskaber er blevet aflagt uden bemærkninger, indbetalinger modtages med et smil 

og udbetalinger foretages korrekt. 

Og Lars er glad for at være kasserer:  ”Det har været et nemt job. Jeg synes ikke, det er så 

besværligt at være kasserer”, sagde han til det lokale dagblad i anledning af de første 25 år som 
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kasserer.  

Det hører selvfølgelig med til historien,  at Lars udover at være kasserer også er en meget aktiv 

spiller, og at han i tidens løb har været turneringsarrangør, holdleder og dommer. 

Lars er venligheden selv og et uselvisk menneske, der gør en stor indsats og er en solid støtte i 

klubben. 
 

3.Hovedkreds 

Jørn Moestrup, Læseforeningen 

har i en menneskealder været en markant skikkelse i det fynske skakliv. I de første mange år var Moestrup 

udelukkende kendt som en stærk spiller, men efter at han var gået på pension, lod han sig i 2006 vælge som 

formand for sin klub Læseforeningen - en post han bestred frem til 2013. I den periode var Moestrup primus 

motor, da Læseforeningen flere år i træk var vært for DM for seniorer, ligesom hans klub også stod for 

afviklingen af DM i hurtigskak 2011. I 2012 blev Moestrup indvalgt i Fyns Skak Unions Forretningsudvalg, 

hvor han har siddet siden. Her er den snart 80-årige hæderstegnmodtager med sin humoristiske tilgang til 

tingene og et glimt i øjet altid leveringsdygtig i velinformerede og intelligente indlæg, det være sig om 

organisatoriske eller andre emner. 

 

 

4. Hovedkreds 

Gert Jöhnk har været medlem i Haderslev, siden han var skoleskakspiller. Han har siddet på 

forskellige poster i bestyrelsen i mange år og er ham, som altid træder til, når der er brug for det. 

Han er p.t. klubbens formand, revisor i hovedkredsen og holdleder for sit mesterrækkehold, og han 

viger heller ikke tilbage for at passe kantinen, når det er det, der er brug for eller hjælpe til ved et 

skoleskakstævne. Der er bredde i hans aktiviteter!.Gert har endvidere evnen til at tage sig af hvert 

enkelt medlem, når det behøves, og at få eventuelle problemer løst uden de store armbevægelser 

Gert er en stærk spiller og så godt som altid til rådighed for sit hold og for klubben både ved 

officielle som ved mindre officielle lejligheder. Et eksempel til efterfølgelse og en værdig modtager 

af hæderstegnet. 
 

 

5. Hovedkreds 

Bent Ebbesen, Fredericia Skakforening 

Hovedkredsen indstiller Bent Ebbesen, Fredericia Skakforening. Bent trækker sig ved årets 

generalforsamling, efter at have udført kasserer-hvervet gennem 18 år. Alle årene har været præget af stor 

omhu og præcision i jobbet, ligesom han har haft stor medvirken i vores IM turneringer.. 

 

 

 

 

6. Hovedkreds 

Kjeld Outzen, Hadsten Skakklub har været medlem af klubben siden 1.10.1987 og 1-2 år efter blev 

han kasserer. Han har bestridt posten upåklageligt siden i mere end 25 år. Kjeld Outzen har altid følt 

et stort ansvar for klubbens ve og vel og hjulpet til i det almindelige bestyrelsesarbejde, ligesom han 

har været primus motor i forbindelse med klubbens traditionelle udendørsmesterskab ved Lilleå 

markedet. 
 

 

 

7. Hovedkreds 

Indstiller Allan Eriksen, Sæby 

 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Allan er en meget aktiv skakorganisator. 

Han har været formand i Tranum Skakklub og bestyrelsesmedlem i Nørresundby Skakklub og 

turneringsleder i en række turneringer i forskellige klubber. 

Han er altid klar til at yde en indsats, hvor der er brug for det. 

Desuden en aktiv debattør omkring regler mm. 

 
 
 

 

 

8. Hovedkreds 

Kasper Wilken Damm, Furesø Skakklub blev indvalgt i bestyrelsen i 8 Hovedkreds i 1999, i første 

omgang bestred han sekretær posten, og fra 2006 som formand, indtil han i 2011 valgte at stoppe 

som formand, for bl.a. at få mere tid på familien. 

Kasper var i sine 12 år i hovedkredsens bestyrelse, har han været en vigtig brik i at få tingene til at 

fungere, Kasper var aldrig bange for at sige sin mening, og kæmpe for hvad han troede på. 

 

 

9. Hovedkreds 

Jens C. Grud Sørensen, Thy Skakklub tildeles DSUs hæderstegn for sit mangeårige virke med at 

sikre skakken gode vilkår i det nordvestjyske, nærmere betegnet Thy-området. Jens Christian Grud 

Sørensen lærte at spille skak i en tidlig alder af en vis Jørn Sloth. Skakken fangede den unge Jens C. 

Grud Sørensen, der deltog i en række turneringer rundt om i Thy-omårdet. Da Jens Christian Grud 

Sørensen efter endt millitær karriere og Hanstholm blev byen, hvor han slog sig ned, gik Jens Chr. 

Grud Sørensen ind i bestyrelsesarbejdet. I perioden 1981 til 1985 som formand for Thisted 

Skakklub, der senere blev til Skakklubben Nordthy. Herefter som bestyrelsesmedlem i 5. HK inden 

9. HK blev oprettet i 1989, og skakken i Thy-området blev en del af 9. HK. I 2004 igen formand i 

Nordthy Skakklub, der senere tog navneændring til Thy Skakklub. Fratrådt som formand marts 

2015 for at få mere tid til at spille skak. 

 
 
 


