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Indstillinger til hæderstegn og initiativpræmie 
 
1. Hovedkreds  
Jan Mose Nielsen, Taastrup Skakklub 
Jan Mose Nielsen startede sine unge år med at spille i Solrød Skakklub, hvor han i en 
ung alder kom i bestyrelsen. Jan flyttede i 1999 til Høje Taastrup, som så fik glæde af 
hans arbejdskraft. Først som juniortræner derefter som formand og 
turneringsarrangør af Taastrup Quick turneringerne. I Taastrup har han desuden 
været med til at få et seniormesterskab op at kører, samt en Spil når Du Vil 
turnering. Jan’s engagement udvidedes 2008, da han i indtrådte i 1. Hovedkreds' bestyrelse som 
junior ansvarlig som han var frem til 2012. I samme periode var Jan endvidere afløser i 
Dagturneringen som turneringsleder.  Jan har også i flere år været en del af Politiken Cup teamet.  
Som spiller har Jan ofte repræsenteret Danmark ved Natomesterskabet i skak, hvor det sidste år 
blev til en sølvmedalje.   
 
2.Hovedkreds 
Arne Mandrup, Haslev Skakklub 
2. Hovedkreds tildeler årets hæderstegn til Arne Mandrup Hansen fra Haslev Skakklub. 
Arne har i mange år på en særdeles inspirerende måde været en af drivkræfterne i Haslev 
Skakklubs fine ungdomsarbejde, ligesom han er en god skribent i lokalpressen, når det drejer sig 
om skaklivet på Haslev-egnen. 
Arne er samtidig en flittig og aktiv deltager i de lokale turneringer. 
 
3. Hovedkreds 
Arne Bech Madsen, Nørre Aaby Juniorskakklub 
Arne har i mange år spillet en stor rolle i sin klub og som flittig turneringsdeltager i lokalområdet. 
Fra 2004-10 var Arne formand for Nr. Aaby Juniorskakklub, hvor han stadig er medlem af 
bestyrelsen. Han var idemand bag og primus motor for FM for juniorer, der fra 1999-2006 blev 
afholdt i hjembyen. Arne har siddet i unionens forretningsudvalg flere gange, ligesom han har 
været dirigent på hovedkredsmødet. I 2000 var Arne med til at søsætte Nr. Aaby Open, som han 
har været dommer for siden. Arne var TL i Kandidatklassen ved DM i Nyborg 2001, og han er med i 
dommer-teamet ved pinsens pokalfinalestævne. 
 
4. Hovedkreds 

Karl Posselt, Vojens Skakklub 

Karl Posselt er formand og den drivende kraft i Vojens Skakklub. Han er altid til stede som 

organisator og TL, han står bag klubbens hjemmeside, der altid er opdateret med links til 

opgavesider, andre hjemmesider og andre skakorganisationer. Der er naturligvis kalender, klubbens 

blad ligger på hjemmesiden, og alt fungerer! 

Karl sørger for pressekontakt ved enhver given lejlighed, og hans fotografier borger for optagelse af 

utrolig meget skakstof fra Vojens. Vojens og Haderslev Skakklub og Skoleskak har de sidste 3 år 

sammen tilbudt sommerskak for juniores. Også her er Karl en central og aktiv figur. 

Det er et mirakel, at Karl også får tid til at spille skak – men det gør han! 
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6. hovedkreds 
Bjarne Johansen, Åbyhøj Skakklub 
Bjarne Johansen har i en årrække udført en kæmpe indsats for skakken i Åbyhøj skakklub, særligt 
for de unge skakspillere. I mange år som aktiv formand og siden hen som bestyrelsesmedlem for 
klubben. Bjarne har desuden været en stabil holdleder for Åbyhøj skakklubs 2 hold i mange 
sæsoner.  
Derudover har han i mange år været en virkelig ildsjæl indenfor skoleskakken i Åbyhøj på Åby 
skole og det er tydeligt at det er Bjarnes åbne og imødekommende væsen og gode pædagogiske 
skakevner, der har sendt ikke så få talentfulde unge skakspillere videre som deltagere på Åbyhøj 
skakklubs 1 og 2 hold.  

7.hovedkreds 
Christian Grubert, Jetsmark Skakklub, indstilles for sin væsentlige andel i Jetsmark Skakklubs 
succeshistorie og for sin indsats som hovedkredsformand. 

8.hovedkreds 
Thomas Larsen fra Frederikssund Skakklub. Navnet har altid fået minderne frem om Kjeld Abels ”Sangen 

om Larsen”. Men intet er mere forkert end den sammenligning. 

Thomas er i den grad en unik person inden for dansk skak.  
På klubplan har Thomas været formand for Frederikssund Skakklub længere end almindelige 
menneskers hukommelse rækker. Enhver kan jo være formand, men når man er Primos Motor i 
arrangementet af den årlige store hurtigturnering Viking Cup, så er det straks noget andet. 
På hovedkredsniveau har Thomas knoklet i mange år, bl.a. som en myndig holdturneringsleder. 
Thomas var også blandt de første i Danmark, der af FIDE fik titlen IA efter de nye regler over FA-
seminar mv. 
Og hvem kender ikke Thomas, når han bevæger sig rundt med sit kamera ved fx Politiken Cup. 
 

9.hovedkreds 
Sigurd Rindom, Holstebro Skakklub, tildeles Dansk Skak Unions hæderstegn for sin mangeårige og 
ihærdige indsats for skakken i Holstebro. Først som kasserer og sidenhen formand for Skakklubben Sct. 
Jørgen i slutningen af 1970’erne og senere som kasserer for Holstebro Skakklub i perioden 2000 – 2005, 
hvorefter han overtog formandsposten, som han fortsat varetager. Tillige havde Sigurd ansvaret for 
registreringen af spillere ved DM 1987 i Holstebro. 

Sigurd Rindom er desuden drivkraften bag Holstebro Skakklubs egne klubturneringer samt klubbens 
eksterne turneringer. 


