
Status K-skak afd. 1/8-16 &1/3-17 

 

Oversigt over udenlandske turneringer. 

 

44 Direct entries I WS Open /Higher/Master class. 

4 deltagere i Preliminaries  41 st WCCC. 

2 deltagere i Polen mod resten af Europa. 

1 deltager i GM norm turnering. 

8 deltagere i AEAC jubilæums turnering. 

Holdturnering 6 deltagere 3. North Sea turnering. 

Holdturnering 21 Preliminaries OL turnering (6 deltagere) 

1 deltager til 2nd Interzonal Individual Touranment. 

14 deltagere i 9. th Veteran World Cup. 

3 hold á 4 spillere, har deltaget i Champions League sæson 6. 

 

Oversigt over indlandske turneringer. 

 

DM 2015 gruppe A med 15 deltagere blev afsluttet og ny Dansk mester blev: 

Brian Jørgen Jørgensen med 10/14...! 

DM 2015 gruppe B blev afsluttet og vinder blev Tommy Jensen 10/10..!! og 

oprykker til gruppe A 

DM 2016 blev startet gruppe A med 11 deltagere 

DM 2016 gruppe B med 5 deltagere. 

 

 



 

Oversigt over landskampe turneringer. 

 

Rumænien - DK på 27 spillere hvid/sort og p.t. er stillingen 27-24, 6 partier 

ongoing. 

Canada - DK på 25 spillere hvid/sort og p.t. er stillingen 20-28, 4 partier 

ongoing. 

Japan - DK på 16 spillere hvid/sort og p.t. er stillingen 10-20, 4 partier ongoing. 

Finland - DK på 27 spillere hvid/sort og p.t. er stillingen 17-23, 28 partier 

ongoing. 

Vi har planer om at få sendt invitationer ud til nogle Syd- og 

Mellemamerikanske lande/forbund, så vi kan få nogle nye venskabslandskampe 

i gang, i den del af Verden. 

 

Hjemmesiden. 

 

Vi kører fortsat med et ambuteret website, i forventning om at få webplads og 

faciliteter fra DSU, som lovet. 

 

Økonomi. 

 

Færdig regnskab for 2016, er afleveret til DSU kasserer René Christensen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diverse. 

 

Der er ca. 90-100 Danske k-skak spillere der er aktive for tiden. 

ICCF kongres 2016, blev afholdt august i Bremen, vært var det Tyske K-skak 

forbund. Der blev diskueret ganske mange forslag, (47 stykker) fra de 

forskellige lande. (rapport på knap 200 sider, kan fremsendes) 

Næste ICCF kongres 2017, vil blive afholdt september i Albena, vært er det 

Bulgariske K-skak forbund. 

ICCF som forbund, vokser til stadighed hvert år. Det sidste forbund der kommet 

ind, er fra Indonesien. 

Vi barsler med en international turnering i regi af DK, i år eller næste år. En del 

af de ineternationale spillere vil blive inviteret, således at kategorien vil blive så 

høj at der bliver muligheder for IM, SIM og måske GM normer. 

 

Amici sumus (we are friends, ICCF's valgsprog) 

Søren R. Ottesen 

K-skak chef 


