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1. Hovedkreds 

Brønshøj Skakforening har et højt aktivitetsniveau hvor de holder turneringer for alle 

interessegrupper. Brønshøj har blandt andet afholdt IM/GM turneringerne BSF Cup GM 2013, BSF 

Cup IM 2013 og Copenhagen GM 2014 samt den populære Brønshøj Lang Weekend.  På den måde 

har Brønshøj Skakforening løftet skakken i KSU området. 
 

 

 

2. Hovedkreds 

2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til Sydøstlollands Skakklub, som blev stiftet i 2003. 

Klubben er således en af hovedkredsens yngste. 

Det vrimler med aktiviteter: EMT´er, hurtigturneringer og en velbesøgt klubturnering. Klubben har 

på kort tid formået at få etableret sig som en stærk partner i vores skakmiljø. I en tid med vigende 

medlemstal, er det rart at se, at Sydøstlollands Skakklub er en af de klubber, der har været i stand til 

at vende udviklingen.  

Sydøstlollands Skakklub er en klub med et godt kammeratskab og en god atmosfære. Det er således 

fuldt fortjent at klubben modtager initiativpræmien. 
 

3.Hovedkreds 

Læseforeningens Skakklub har mange aktive medlemmer, som også deltager i andre klubbers koordinerede 

turneringer. Det er desuden lykkedes for LF at skabe et godt skakmiljø, hvor der både er plads til hyggeligt 

samvær og seriøsitet. Læseforeningens klubturneringer har unionens højeste deltagerantal, samt er de 

stærkest besatte, heriblandt af en hel del A-medlemmer fra andre lokale klubber. LF har arrangeret de fire 

sidste fynsmesterskaber, hvor et godt turneringskoncept og stor opbakning fra egne medlemmer har betydet 

mange deltagere. Endvidere har klubben i de senere år påtaget sig flere store landsdækkende arrangementer. 

Det gælder især DM for seniorer, som klubben har været vært for en håndfuld gange, senest i februar 2014, 

men deres glimrende lokaler i Bolbro Brugerhus har også dannet ramme om DM i hurtigskak 2011 og det 

uofficielle DM i hurtigskak for seniorer 2013.  

 

4. Hovedkreds 

Ribe Skakklub har de seneste år haft vanskelige vilkår. Fra at have gode lokaler stillet til rådighed 

af kommunen er klubben anvist tidligere fabrikslokaler i udkanten af byen. Den almindelige 

udvikling i medlemstallet har også ramt Ribe, men i Ribe giver man ikke op! Man har stadig 4 hold 

med i holdturneringen, heraf et C-hold af juniores. Klubbens formand er hovedkredsens webmaster, 

og der tilbydes særlig træning til juniores. Ribe lever! 
 

5. Hovedkreds 

Skakklubben Evans har i 2014 holdt 80 års jubilæum, som en af Danmarks allerstørste skakklubber. I 

jubilæumsåret blev der arrangeret en jubilæumsturnering med 46 deltagere i februar måned. En weekend i 

september måned besøgte en af verdens bedste skaktrænere Arthur Jusupov klubben. Om lørdagen var der 
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først undervisning af Evans's egne juniorer og ledere og efterfølgende undervisning af klubbens spillere. Om 

søndagen var der fri tilmelding for udefrakommende spillere og egne spillere til yderligere undervisning. 

Evans's juniorhold fik bronze i pokalfinalen i 2014 mod guld i 2013. 

Klubben arrangerer hvert år i august måned gågadeskak på store brikker mod rivalerne fra Horsens. I 

sæsonen 2013/14 havde Evans for første gang 3 divisionshold med i Divisionsturneringen, og som den 

eneste klub i Danmark har Evans 3 hold med i divisionsturneringen i sæsonen 2014/15. 

 

6. Hovedkreds 

Randers Skakklub fylder i år 125 år i 2015 og er dermed en af landets ældste skakklubber. Af 

samme grund var det oplagt, at klubben arrangerede Senior DM for anden gang. Klubben gjorde i 

den forbindelse et stort stykke arbejde for at gøre turneringen så hyggelig og interessant for 

deltagere og publikum som muligt gennem reception, stævnemiddag, underholdning og 

livetransmission ligesom pressen serviceredes grundigt. 

 
 

7.hovedkreds  

indstiller Aalborg Skakforening af !889 til initiativpræmien 

 

Aalborg Skakforening har i 2014 været medarrangør af DM i Rebild. Det blev et meget vellykket 

stævne takket været erfarne folk fra Aalborg og Skørping. 

Sammen med Nørresundby Skakklub har klubben arrangeret Larsens Nordjyske Mindeturnering 

2014 samt skak på havnekajen i forbindelse med Aalborg Regatta. 

Klubben er den største i Nordjylland og samarbejder fint med de øvrige klubber i /,HK. 

I forbindelse med 125 års jubilæet i 2014 er der lagt meget læseværdige artikler på klubbens 

hjemmeside om mange mindeværdige historiske begivenheder i klubben, 

Klubben er landets ældste, men her vil vi glæde os over, at der er masser af liv i klubben i dag. 

 
 

8.hovedkreds  

Roskilde Skakklub 

Roskilde Skakklub har gennem årene ganske ubemærket, fået opbygget en pæn juniorafdeling, med 

unge skakspillere i alle aldre og vidt forskelligt styrketal, klubben har et hold der deltager i 

Juniorrække Sjælland, hvor de med 3 runder tilbage, ligger placeret i den bedste halvdel. 

Ligeledes har klubbens unge spillere opnået gode resultater i skoleskak-kredsen.  

Klubben sørger for ugentlig træning på forskellige niveauer 
 
 


