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Indstillinger til initiativ præmier 2014 
 
 
1. Hovedkreds  
Amager Skakforening tildeles initiativpræmien for at oprettet en velfungerende 
juniorafdeling. Dette er gjort i afdøde Kim Larsens ånd, det vil sige med vægt på 
trivsel og sociale aktiviteter. Amager har gjort det ved at engagere faste stabile 
undervisere samt ved at få aktiveret klubbens medlemmer så det er muligt at tage 
sig af nye medlemmer. Yngre og urutinerede eller ældre og mere øvede -  alle kan 
aktiveres. Det er også lykkes for Amager Skakforening at få etableret et forældre/bedsteforældre 
samarbejde som engagerer familiemedlemmer i juniorarbejdet. Amager har ligeledes indtænkt 
sociale arrangementer i klublivet, hvor det er lykkes at få stor tilslutning til grillarrangementer og 
juleafslutninger. 
 
2.Hovedkreds 
Køge Skakklub tildeles Dansk Skak Unions initiativpræmie.  
Klubben har med stor idérigdom sat en række initiativer i gang. Der er således i 2013 arrangeret to 
store internationale turneringer med virkelig flot livedækning. Andre turneringer er i støbeskeen. 
Klubben er sammen med tre andre klubber indgået i Køge Kyst Skak-Aliancen, hvor man hjælper 
hinanden med at lave større arrangementer. Køge Skakklub har endvidere i 2013 vendt den 
negative medlemsudvikling og har oplevet en flot fremgang. 
 
3. Hovedkreds 
Middelfart Skakklub har få medlemmer, men klubben påtager sig gerne store arrangementer, 
såsom DM i hurtigskak 2012, ligesom den har lagt lokaler til den fynske pokalfinale. Blandt bælt-
byens mest originale tiltag har været to velbesøgte OL-arrangementer med hhv. FM Jørn Sloth og 
GM Curt Hansen. Middelfart Skakklub går gerne nye veje, hvilket blev understreget i efteråret 
2013, hvor klubben var vært for en træningssamling med den russiske stormester Artur Yusupov. 
Lyn-turneringen ’Første Fredag’ blev i år afholdt for 9. gang, og med konstant mellem 20 og 30 
deltagere rammer den fint sin målgruppe. 
 
4. Hovedkreds 
Gråsten Skakklub hører ikke til landsdelen stærkeste, men er en klub med et højt aktivitetsniveau 
og et stærkt sammenhold. Utallige er de turneringer, klubbens spillere deltager i. Ved DM møder 
man altid nogle fra Gråsten, ved de største turneringer i Sønderjylland stiller de talstærkt op, og 
om sommeren, når der ikke er så meget skak andre steder, arrangerer man ”terrasseskak” for 
hyggens skyld og for at holde sig i gang! 
Gråsten Skakklub er et godt eksempel på en klub, der forstår at skabe et miljø, hvor alle 
skakspillere, både stærkere og mindre stærke spillere, finder sig tilpas og finder gode skakvenner. 
 
5. Hovedkreds 
Nr. Snede Skakklub er en aktiv klub, der har et stabilt medlemstal. Skakklubben har gennem mange 

år afholdt Midtjysk EMT med succes og i de senere år udvidet med en sommerturnering, Midtjysk 

Sommer. 

Desuden har klubben en meget flot hjemmeside, der er værd at besøge. 
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6. hovedkreds 
Skanderborg Skakklub har i forløbne sæson været meget aktive som turneringsarrangører. I 
foråret holdt klubben atter Ungdoms DM på forbilledlig vis, senere deres Skanderborg EMT og 
hurtigskakturneringen umiddelbart i det nye år. Senere følger pokalturneringen, som Skanderborg 
også var arrangør af i 2013. 
 

7.hovedkreds  
Skørping Skakklub indstilles for sin andel i planlæggelse og afholdelse af DM 2014 på Comwell 
Sport Rebild Bakker i anledning af klubbens 70 års jubilæum. 
 

 


