
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Intet nyt. 

 

2. hovedkreds: 

Vores holdturnering er kommet i gang med samme antal hold som sidste år. Den ene C-række 

afvikles som dobbeltrundede lørdagsstævner, hvilket giver mulighed navnlig børn og unge at 

deltage. 

EMT-konkurrencen kommet rigtig godt i gang med 21 turneringer indtil nu. Yderligere 10 

turneringer er planlagt. Vinder af konkurrencen er den spiller, der scorer flest points samlet. Dertil 

lægges yderligere et point pr. parti, således at aktiviteten også belønnes. 

UGP-serien er i gang med 5 stævner. Lidt i underkanten. Dianalund Skakklub afvikler i år SM for 

ungdom. Det bliver d 25. april. 

Det skal selvfølgelig også nævnes, at netop i dag d. 9. feb. markerer Dianalund Skakklub sit 75 års 

jubilæum. 

 

3. Hovedkreds: 

3 tidligere verdensmestre slog vejen forbi Middelfart i en hurtigskak turnering: Den første er Curt 
Hansen, som blev juniorverdensmester i 1984, og hernæst er det Jens Kristiansen, som blev 
seniorverdensmester i 2012, og Jørn Sloth, verdensmester ved 8. VM i korrespondanceskak, som 
blev spillet fra 1975 til 1980. 

I Fyns Skak Union har vi valgt at oprette en Facebook side til at nå ud til både skakmedlemmer og 
potentielle interesserede i at komme ind i skakmiljøet, hvor der er mulighed for at nå ud til dem 
der ikke bruger unionens hjemmeside. https://www.facebook.com/Fyns-Skak-Union-
112472386870454/  

 

 

6. Hovedkreds: 

Skanderborg har afviklet et fint DM for piger. Randers er parate til at tage over om 2 år 

Sporene efter sagen i Chesshouse er endnu ikke slettede. Sagen har især haft betydning for 
udviklingen af skak for børn/juniorskak, men der arbejdes fortsat på samarbejdet mellem 
Chesshouse, Århus skoleskak og 6. hovedkreds. 

https://www.facebook.com/Fyns-Skak-Union-112472386870454/
https://www.facebook.com/Fyns-Skak-Union-112472386870454/


Man har stadig gåpåmod i Chesshouse. Ud over de 4 traditionelle træningssamlinger/turneringer 
for børn i Chesshouse vil der komme forskellige slags træningshold og lørdagstræningen bliver 
permanent. Der bliver også sommerskak. Desværre trækker forhandlingerne med Århus Kommune 
ud. 

Der var rekorddeltagelse i Silkeborgs Juleturnering 

Århusmesterskabet ser ud til at få et både stærkt og bredt felt, men savner i skrivende stund 
århusianerne selv. 

 

 

7. Hovedkreds: 

I 7 HK har Aars holdt 100 års jubilæum og Aalborg holdt 130 års jubilæum. DSA skak har flyttet 

teltpælene fra Brønderslev til Hjørring. Her har de aktiveret en del gamle medlemmer af DSU. 

 

8. Hovedkreds: 

Der er godt gang i den i 8 Hovedkreds, Skakklubben Nordkalotten har lige afholdt deres 

jubilæumsturnering, hvor Thybo sikrede sig sin 3 GM norm, og kan derfor udnævnes til stormester 

her sidst i Februar måned. 

Mens vi sidder her til HB mødet så er Hillerød Skakklub i gang med deres 110 års 

jubilæumsturnering og en WIM gruppe. 

Senere i Februar måned fylder Frederiksværk Skakklub 100 år, og holder i den forbindelse en 

reception, og lidt senere på året vil der blive et jubilæumsarrangement. 

Nordsjællands Weekend EMT 2020 (tidligere NSU Open) blev igen afholdt af Hovedkredsen og 

Allerød Skakklub i 1 weekend i Januar, i år var der lidt færre deltagere end der plejer at være. 

Senere på året kan vi se frem til Kronborg Chess Open i Helsingør, som spiller under fantastiske 

remmer på Marienlyst Strandhotel. Det kan også nævnes at Bornholms Sommer Skak genopstår 

og spilles i juli måned, en uge før Xtracon Chess Open. Men alt i alt så er der stor 

turneringsaktivitet i 8 Hovedkreds. 

Hovedkredsens holdturnering går lige efter planen, der vises stor kampgejst, og her med 2 runder 

tilbage, er der en klar antydning af hvem der render med oprykningspladserne. 

 

9. Hovedkreds: 

Hurtigturneringen Årets 1. træk i Herning den 4. januar 2020 havde deltagerrekord med 123 

spillere. FM Andreas Wiwe vandt Mesterklassen med GM Allan Stig Rasmussen og FM Finn 



Pedersen på 2.-3. pladsen. 

 

Formentlig blandt andet på grund af hovedkredsens lokale medlemskampagne er medlemstallet 

pr. 1/1 2020 på 338 mod 324 pr. 1/1 2019. Der kan komme yderligere stigning ved indmeldelser i 

resten af kvartalet med virkning pr. 1/1 2020. Nyeste medlem er GM Peter Heine Nielsen i 

Holstebro Skakklub. 

 

Den lokale holdturnering kører planmæssigt, men 4 af hovedkredsens 5 divisionshold ligger 

desværre på nedrykningspladser p.t. 

Sydjysk hovedkreds: 

Facebookside. HK-bestyrelsen har oprettet en Facebookside for at supplere Hovedkredsens 

hjemmeside. 

Syd Grand Prix. Trods tilbagegang i det samlede deltagerantal i denne hurtigskakserie på 7 

stævner, er det fortsat den aktivitet, der løbende samler flest medlemmer ved skakbrættet. Der er 

indtil videre afviklet 6 stævner i den igangværende sæson med i alt 246 deltagere. Én afdeling blev 

med god tilslutning afholdt i Toftlund, hvor der ikke (længere) er en lokal skakklub. Turneringen fik 

god lokal presseomtale både før og efter turneringen, men har foreløbig ikke givet sig udslag i nye 

medlemmer. 

Senior DM 2020. Dansk Skak Union og Løgumkloster Skakklub arrangerer Senior-DM i 

Løgumkloster fra søndag, den 9. februar til lørdag, den 15. februar 2020. Der er p.t. i alt 61 tilmeldt 

– fordelt på 12 i gruppen 50+ og resten i 65+. 

FIDE-dommerseminar. Dansk Skak Union inviterer dommeraspiranter til et Fide-

skakdommerkursus (FA-seminar) i Fredericia den 14.-16. februar 2020. Hovedkredsen har 

besluttet at betale kursusgebyret for deltagere fra Sydjysk Hovedkreds. 

Nordiske mesterskaber for ungdom. Fredericia Skakforening arrangerer i samarbejde med Dansk 

Skak Union de Nordiske Mesterskaber for Ungdom 2020. Turneringen afholdes d. 14. – 16. februar 

på samme hotel som dommerseminaret. 

 


