
Herning d. 23. oktober 2018.

Kære seniorskakspiller!

DM i Hurtigskak for Seniorer blev afviklet af Helsingør Skakklub i forbindelse 

med 8. Hovedkreds´s 75-års jubilæum under meget fine forhold på Hotel 

Marienlyst.

Den arrangerende klub kunne glæde sig over, at to af klubbens spillere, Ole 

Bøgh Larsen og Jan Rimer besatte førstepladsen i henholdsvis +65- og +50-

gruppen.

Aalborg Skakforening og Nørresundby Skakklub stod atter for arrangementet af 

Larsens Nordjyske Mindeturnering i gode rammer på Aalborg Katedralskole; 

vinder blev GM Evgeny Svesnikov, Rusland efterfulgt af GM Jens Kristiansen, 

Danmark, GM Henrik Danielsen, Island og IM Nils-Gustaf Renman, Sverige.

Senior-VM 2018 spilles i Bled, Slovenien i november. Der deltager 8 spillere fra 

Dansk Skak Union.

DM i Seniorskak 2019 spilles fra 11. -17. februar i Bellevuehallen i Aarhus – 

hold øje med invitationen på Unionens hjemmeside (Dansk Skak-Seniorskak).

I juli ved Senior Hold-VM i Radebeul/Dresden deltog 3 danske hold, hvoraf de 

to hold bestod af spillere fra hele 3 klubber.

Sagen er jo typisk, at det ofte er svært i én klub at finde 4-5 spillere, der netop 

kan og vil spille på et givet tidspunkt. Hvis man derfor har lyst til at spille på et 

hold, kan man give undertegnede besked, der så vil forsøge at sammen sætte 

et hold fra flere klubber.

Jeg er opmærksom på, at nogle spillere ikke har lyst til at deltage i diskussioner 

om, hvem der skal sidde over/spille osv. Derfor bedes man angive, om man 

ønsker at spille på et 4-mandshold, således at man i virkeligheden på mange 

måder spiller en 9 runders enkeltmandsturnering.

I 2019 spilles Hold-EM for Seniorer fra 21.- 31. marts i Kroatien og Hold-VM 3.- 

14. maj på Kreta.
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På nuværende tidspunkt er der et hold klar til Kroatien og to hold klar til Kreta.

Er man interesseret i at deltage, så kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen

Steen Juul Mortensen

Seniorchef, seniorskak@skak.dk
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