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1.HK 

Tom Skovgaard startede med at spille skak som ung og blev hurtigt involveret i det organisatoriske. 

Allerede i 1970’erne var Tom formand i Gentofte Skakklub. Fra omkring 1990 kommer Tom i 

bestyrelsen i Skovlunde Skakklub, hvor han og andre fra bestyrelsen i 2001 starter et 

ungdomsarbejde, som kommer til at gå forrygende, og ret hurtigt har de den største gruppe af unge 

skak spillere i København. Tom har undervist mange af de unge med sin viden om slutspil og 

opgaver. I 2005, hvor nogle af de unge spillere har opnået styrke til at gå efter titelnormer, opstår så 

ideen til CCC-turneringen, som Tom har været med til at arrangere hvert år siden. Efter fusionen 

Ballerup-Skovlunde er Tom fortsat i BMS Skak’s bestyrelse, og i 2006 kom Tom også i KSU’s 

bestyrelse som juniorleder, hvor han sad indtil han kom i FU i 2009. I KSU har Tom fortsat 

assisteret med ad hoc opgaver ifm Politiken Cup ved siden af arbejdet i DSU og BMS skak. 

 

2.HK 

2. Hovedkreds tildeler Henning Jakobsen, Nordfalster Skakklub Dansk Skak Unions hæderstegn. 

Henning er formand for Nordfalster Skakklub. Klubben er på trods af svære betingelser for skakken 

i god gænge. Det skyldes ikke mindst ildsjælen Henning, som gør et stort arbejde for skakken på 

Lolland-Falster.  

Henning er en meget aktiv skakspiller. Han har gennem mange år været en flittig deltager i 

hovedkredsens EMT-konkurrence, som han har vundet adskillige gange. 

 

3.HK 

Erling Bech Andersen 

Erling Bech Andersen har gennem mange år været primus motor i Skakklubben Tårnet, Svendborg, 

både som hold- og turneringsleder samt omkring alt det praktiske. Desuden er han revisor og fast 

dirigent ved klubbens generalforsamlinger. Erling er endvidere en meget aktiv deltager i andre 

lokale klubbers turneringer, ligesom han har fungeret som dommer i mange sammenhænge. Der har 

ofte været bud efter Erling, da han er kendt for at have et solidt kendskab til reglerne. Han har 

varetaget funktionen adskillige gange ved DSU-pokalfinalestævnet og var med i TL-staben ved DM 

i Nyborg 2001. 

 

4.HK 

Til DSU’s hæderstegn indstilles Peder Pharsen, Ribe Skakklub. 

Peder har gennem de senere år været hovedkredsens webmaster og varetaget denne funktion 

gennem en fase, som med indføring af elektronisk indberetning af holdresultater ikke har været 

specielt nem. 
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Han har derudover overtaget formandskabet i Ribe Skakklub i en situation, hvor der var brug for 

samlende kræfter og er en af de bærende i klubben. Hans rolige og imødekommende væsen har 

uden tvivl i begge funktioner været en gevinst, og han indstilles hermed fra 4. Hovedkreds. 

 

5.HK 

Indstilling til 5 HKs hæderstegn- Lars Wisler Pedersen, Grindsted Skakklub: 

Lars Wisler Pedersen har i mange år ydet en stor indsats for Grindsted Skakklub, hvor han både er 

formand og webmaster. Dertil er han trofast arrangør af, og turneringsleder for, den traditionsrige 

Høstturnering, og siden 2012 også for en afdeling af Syd Grand Prix. 

Lars har medvirket til at etablere et samarbejde om holdskakken mellem Grindsted og Ølgod 

Skakklubber. 

Slutteligt skal det også tilføjes, at Lars har ydet en indsats i DSUs FU, særligt i forbindelse med 

Skakserveren. 

 

6.HK 

6. hovedkreds indstiller Lars Hougaard, Viby Skakklub. I mere end tyve år har Lars Hougaard 

beklædt en bestyrelsespost i Viby Skakklub – heraf de 16 år som formand. Han var turneringsleder, 

holdleder, klubbladsredaktør og overordnet ansvarlig for juniorturneringer, byrådsskak og 

festugeturneringen. I 1987 - 1988 var Lars Hougaard tillige formand for den nystartede Tranbjerg 

Skakklub. Fra 1989 – 1993 var Lars Hougaard medlem af bestyrelsen i den daværende Århus Skak 

Union og i hovedkredsregi har Lars Hougaard udført et godt arbejde i bestyrelsen samt som medlem 

af turneringskomiteen.  

 

7.HK 

7. Hovedkreds indstiller Bent Sørensen, Nørresundby Skakklub til DSU`S hæderstegn. Bent har 

over en årrække lavet et kæmpe arbejde inden for seniorskakken. Han har både på elite og 

breddeplan lavet et stort stykke arbejde og har bl.a været primus motor i arbejdet med Larsens 

Nordjyske Mindeturnering og den Nordjyske Holdturnering for Seniorer. Ligeledes har Bent udført 

et stort stykke arbejde som DSUs Seniorudvalgs formand. 

 

8.HK 

Lars Hallgren adskiller sig nok fra hovedparten af kandidater til Dansk Skak Unions hæderstegn 

derved, at hans personlige kendskab til skakspillets finesser er ret begrænset! Så meget desto større 

er respekten i Allerød Skakklub for hans personlige, organisatoriske indsats, som tog sit afsæt i hans 

synlige og trofaste opbakning til hans 2 sønners juniormedlemskab af klubben. 

Da Allerød Skakklubs bestyrelse besluttede at give juniorarbejdet et yderligere løft ved at skabe en 

bestyrelsespost som repræsentant for og kontaktperson til alle juniorernes forældre og hjem, var det 

oplagt at forhøre sig om Lars Hallgrens interesse i denne opgave. Han tog opgaven på sig, og i løbet 

af få år resulterede samarbejdet mellem juniorernes forældregruppe og klubbens juniorundervisere i, 

at juniorafdelingen blomstrede op til at blive en af landets største og mest aktive. (Hvis ikke den 

største?) 

Lars Hallgrens engagement udvidedes, da han indtrådte i 8. Hovedkreds' bestyrelse med særlig vægt 

på juniorarbejdet. Engagementet kulminerede i 2011 og 2012, da Allerød Skakklub påtog sig at 

arrangere DM for Ungdom. Begge arrangementer blev planlagt, tilrettelagt og ledet på et højt - 

nærmest professionelt - plan af Lars Hallgren, og begge blev en stor succes. 

Allerød Skakklub og 8 Hovedkreds skylder Lars Hallgren al mulig anerkendelse og tak for hans 

enorme indsats for klubbens og hovedkredsens juniorer. Den har været med til at markere Allerød 

Skakklubs tilstedeværelse på DSU's organisatoriske landkort. 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 

9.HK 

Kjeld Merstrand, Viborg Skakklub, har siden 1968 nået at være formand i hele fire skakklubber. 

Som telegrafist i flyvevåbnet flyttede han land og rige rundt og blev formand for klubberne i 

Skovlunde, Vojens og Karup. Medlemsskab gennem mange år i amtsråd og byråd, herunder 2 x 4 år 

som borgmester i Karup, hæmmede i en lang periode skakken, inden han som pensionist trådte ind i 

Viborg Skakklub, hvor han siden 2007 har været formand. Her har han blandt andet været 

initiativtager og drivkraft i både Viborg Skakskole for børnene og Viborgmesterskabet i seniorskak 

for de +60-årige. Han har også deltaget på ledelsesplan i skoleskakken i Midt- og Vestjylland og er 

i det hele taget primus motor for skaklivet på Viborg-egnen.  

 


