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Siden sidste beretning har vi kåret to danmarksmestre. Jens Ove Fries Nielsen er 
Danmarksmester for 50+ i hurtigskak, og Jørn Sloth for 65+. Vi havde et godt 
arrangement i Fredericia og som beskrevet i sidste beretning en flot deltagelse i både 
50+ og 65+. 
I efterårsferien er der i Aalborg afviklet ”Larsens Nordjyske Mindeturnering 2014”. Der deltog 46, 
hvoraf kun nogle få ikke var seniorer. Det var en vellykket turnering selv om vor viceverdensmester 
Jens Kristiansen ikke kunne gentage forrige turnerings succes, men måtte nøjes med 2. pladsen 
efter seniorverdensmesteren fra 2011 Vladimir Okhotnik. 
Det individuelle senior-VM er netop afviklet. Trods nedsættelsen af aldersgrænsen til 50 år var 
deltagerantallet lavere end tidligere år. Det hænger utvivlsomt sammen med de høje udgifter, der 
er forbundet med deltagelsen i det ellers billige opholdsland Grækenland. DSU´s forslag om at 
nedbringe udgifterne opfattes som meget relevant blandt seniorspillere, jeg møder. Fra Danmark 
deltog 3 personer fordelt på 50+, 65+ og kvinderækken. Vi har tidligere været på 13 deltagere. 
Jens Kristiansen var i starten med helt fremme, men faldt tilbage på en beskeden placering. 
 
2015 
Det følgende skrevet under forudsætning af et fornuftigt budget 2015. 
 
Det interessante spørgsmål er, hvor stor deltagelse der bliver fra 50+’erne. 
Efter succes’en med hurtig-DM i Fredericia i august forventer jeg en god deltagelse af 50+ ved vor 
nationale DM i Randers i uge 7 og hurtig DM i København i starten af september. 
Det er derimod sværere at få 50+’erne med til de internationale arrangementer. Der er senior-VM 
for hold i Dresden til februar. Jeg har næsten et repræsentativt 65+ hold klar. Om jeg kan samle et 
stærkt 50+ hold er jeg spændt på. Jeg har på hjemmesiden efterlyst unge seniorer, hvilket kun har 
givet beskedne reaktioner. 
Der er senior-EM for hold i Wien i juli, EM individuelt i Grækenland i april og VM individuelt i 
Italien i november. Der er mange tilbud, så vi kan ikke deltage alle steder. 
Nordensmesterskabet for seniorer skulle afvikles i 2015, men er udskudt til 2016. Jeg kender ikke 
begrundelsen. Efter vedtægterne skulle den nordiske seniorkomité have været spurgt i denne sag, 
men som medlem deraf må jeg igen konstatere, at vi ikke bliver hørt. 
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