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Seniorskak   Beretning for 2013 

 
 

Året har været præget af stigende tilslutning til de sædvanlige aktiviteter. 

 

Senior-DM blev afviklet i København i Øbros lokaler. 42 deltagere var ny rekord. Vinder blev Jens 

Hartung Nielsen foran Jørgen Hvenekilde og Bent Sørensen. 

 

Det uofficielle hurtig DM blev for første gang spillet uden for København. Det var meget 

tilfredsstillende, at det lykkedes at samle 28 deltagere i Odense 29-30 august. Derfor har jeg bedt 

om at få dette mesterskab gjort til et officielt DM. Vinder blev Jørn Sloth. 

 

Pokalskakken blev pinsedag vundet af et stærkt Nordre hold foran Holstebro og Nørresundby. Her 

deltog 12 hold. 

 

Nordensmesterskabet fandt sted på Bornholm i september. 32 deltagere var i underkanten, men 

Danmark var stærkt repræsenteret og satte os igen på mesterskabet. Jens Kristiansen afløste Jørn 

Sloth som nordensmester. På en delt 2. pladsen fulgte GM Fridrik Olafsson og Askell Karason 

begge Island med Jørn Sloth a points på 4.pladsen. 

 

Hold EM blev afviklet i Dresden i juli. Her havde vi 3 hold af sted med 14 deltagere. 1. holdet 

skuffede, men Nørresundbyholdet imponerede med en 4. plads kun overgået af Israel, Hviderusland 

og Rusland. Jeg håber, at denne succes kan få andre klubber til at deltage med klubhold. Holdskak 

er en oplevelse, specielt når resultatet er over forventning. 

 

Individuelt EM blev spillet i Bulgarien. Vi havde 6 deltagere med. 

 

VM blev afsluttet 23. november. Vor verdensmester Jens Kristiansen gjorde det godt. Han kom på 

samme points som vinderen GM Vaisser, men måtte nøjes med 2. pladsen. Det er en flot præstation 

og viser, at Jens tilhører eliten blandt verdens seniorer.  

 

Generelt kan siges, at det har været vel tilrettelagte turneringer, som det har været en fornøjelse at 

deltage i. 

 

Organisatorisk er der efter drøftelse på spillermødet under DM nedsat en seniorkomité på 5 

personer. Vi forventer at afholde et årligt møde i forbindelse med DM og ellers holde kontakt via 

mails. Jeg finder det vigtigt at have nogle sparringspartnere og gode ambassadører for 

seniorskakken geografisk spredt over landet. 
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