
Nyt fra Hovedkredsene: 
 

1. Hovedkreds: 

 

Siden sidste HB møde, har ØBRO afviklet ØBRO Nytår 2016, som samtidig fungerede som KM 

2016. Der var endnu engang fuldt hus i ØBROs lokaler, og efter 7. runde havde ratingfavoritten - 

Jonny Hector - endnu engang vundet turneringen. Nr 2 og samtidig KM 2016 blev ØBROs egen 

Kassa Korley. I Samarbejde med ØBRO sørgede vi for at turneringen blev livedækket, så også folk 

rundt omkring i Danmark havde mulighed for at følge turneringen. 

2. afdeling af Juniorrække Sjælland er afviklet. Desværre var der 2 hold som ikke kunne deltage, så 

deltagerantallet blevet reduceret til 14. hold fra de tre hovedkredse. Efter 2. afdeling er overstået, 

bliver holdene inddelt i 2 grupper, så de 6 bedste hold kæmper i ”Slutspil 1” og resten i ”Slutspil 2”. 

I hovedkredsen er der ligeledes blevet afviklet de første 4 juniorgrandprixturneringer af forventet 7 

turneringer. 

Vi forventer i løbet af foråret at komme på facebook med en side, hvor klubberne kan lægge 

turneringsinvitationer, resultatorientering, info om arrangementer m.m. Baggrunden for dette er, at 

de mindre klubber godt kan have svært ved at holde liv i egen facebookside, så vi håber på at en 

fælles facebookside hvor alle klubber i hovedkredsen har skriveret kan afhjælpe dette. 

Vi er ligeledes ved at planlægge en inspirationsdag, hvor vi sammen med klubberne i hovedkredsen 

skal finde ud af hvordan klubberne kan få flere medlemmer, og hvilke visioner for skakken vi har i 

københavnsområdet. 

 

2. Hovedkreds: 

Deltagertallet i de afviklede UGP´er har ikke været tilfredsstillende. Kun meget få deltager. Det er 

svært at motivere de børnene til at deltage. Den store samlende begivenhed er som altid 

holdturneringen. Den har kørt uden de store problemer. Vejret har jo også været godt!  

Generelt er det tilfredsstillende, at medlemstallet er i fremgang, men ser man nærmere på 

klubbernes medlemstal, må det bekymre, at fremgangen skyldes, at en klub har ekspanderet 

voldsomt i 4. kvartal 2016, og at kun få andre klubber har oplevet fremgang. Der er desværre stadig 

for mange klubber, der taber medlemmer. 

 

3. Hovedkreds: 

 

I efterårsferien gennemførte Fåborg Skakklub endnu engang Skakamok i samarbejde med byens 

bibliotek. Endnu engang gav det nye medlemmer til klubben. Derfor har vi i 3HK besluttet, at 

forsøge at gennemføre en fælles Skakamok i efterårsferien 2017 - gerne med deltagelse af alle 



skakklubber på Fyn. Der er nu ved at blive nedsat en styregruppe for arrangementet, som vi bliver 

gennemført i efterårsferien 2017. 

Skakamok, har i Fåborg været daglige events i efterårsferien på biblioteket, med f.eks 

begynderturneringer, simultanskak, undervisning, opgaveløsning og ganske almindelig skak. 

I øjeblikket spilles der om Fynsmesterskabet, der er pt. spillet 3 runder ud af 9, så turneringer er 

fortsat helt åben. Der er 58 deltagere, hvilket er det højeste deltagerantal i de seneste år. 

På det organisatoriske plan, så stopper såvel undertegnede som hovedkredsformand og vores 

holdturneringsleder på næste hovedkredsmøde den 5. april. Bestyrelsen har kandidater til begge 

poster. 

 

6. Hovedkreds: 

I hovedkredsen har vi forsøgt at markere Østjysk Grand Prix, men spillerne svigter, og vi overvejer 

at nedlægge arrangementet og bruge krudtet anderledes. 

I Aarhus forsøger man at gentage konceptet for Aarhusmesterskabet fra sidste år, hvor mere end 50 

spillere deltog. I skrivende stund er 33 spillere tilmeldt. 

I ChessHouse spilles GM-turnering i vinterferien. 

Rokaden er gået med i Aahus Skoleskaks Grand Prix og har stævne 25. februar. 

Syddjurs og Rokaden har meldt sig til medlemskampagnen. Intet nyt i skrivende stund. 

 

7. Hovedkreds: 

 

Der er ikke meget nyt i forhold til beretningen til novembermødet. Vi kan glæde os over, at de 

planlagte aktiviteter kører tilfredsstillende. 

Grandprix turneringen i Tranum kunne i januar samle 32 deltagere. Vi har endnu ikke evalueret 

Aalborg Skakforenings deltagelse i medlemskampagnen, men vort indtryk er, at vi får kontakter til 

interesserede personer. Det har endnu ikke givet medlemmer, men flere af dem deltager i deres 

første turnering. 

De nordjyske klubber er præget af, at deres klubturneringer har mange deltagere, også blandt de 

stærke spillere i klubberne. 

Og så ser vi frem til, at DM afvikles i Rebild i påsken med Skørping skakklub som arrangør. 

 

 

 

 



8. Hovedkreds: 

 

Holdturneringen er kommet i gang igen efter juleferien, og alt forløber efter planen. 

I forbindelse med Nordsjællands Weekend EMT (Tidligere NSU open) var der tilmeldt 76 spillere, 

men desværre så var Skakligaen lagt til at have en runde i samme weekend, så det kostede på 

deltagertallet, vi finder det meget uheldigt at man er begyndt at lægge en liga/division- runde i den 

weekend, og vi beder til at man tager hensyn til en veletableret turnering, som har været afholdt i 

den samme weekend så længe jeg husker tilbage. 

 

9. Hovedkreds: 

 

Der er god gang i holdturneringen og i de lokale enkeltmandsturneringer. Desuden deltog 4 spillere 

fra hovedkredsen i turneringen i Bad Zwischenahn, og blandt dem vandt 10-årige Marius Bøss 

Sørensen C-klassen, som havde 65 deltagere. 

 

Skive Skakklub meldte sig til at deltage i den udvidede medlemskampagne, og hovedkredsen gav 

tilsagn om økonomisk støtte hertil. Men da det ikke lykkedes at få iværksat forberedelserne til det 

ønskede starttidspunkt den 31. januar, har klubben besluttet at vente til efteråret 2017. 

 

 

Sydjysk Hovedkreds: 
 

Hovedkredsen har sin egen Grand Prix turnering med 7 hurtigskakturneringer i hver sæson. Der er 

indtil videre i sæsonen 2016-17 afholdt 5 stævner med i alt knap 200 deltagere. Desværre har det 

ved flere af arrangementerne haltet med deltagere til en ren skoleskakklasse, der ellers i flere år har 

givet nye børn smag for turneringsskak og fungeret fint som fødekæde for skakmiljøet.  

 

Der var ingen klubber i Hovedkredsen, der i denne omgang var klar til at hoppe med på Dansk Skak 

Unions tilbud om medfinansiering af konceptet for medlemsrekrutteringskampagnen, men 

forhåbentlig vil nogle være klar til en senere runde.  

 

Hovedkredsen har støttet en række juniortræningssamlinger i Trekantområdet med meget 

kompetente undervisere. Initiativet er taget af Dansk Skole Skaks Vejlekreds og har været en solid 

succes. Samlingerne er foregået i Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens, og deltagerne er kommet 

både fra Sydjysk Hovedkreds og udefra.  

 

Med udgangen af 2016 har Vejen Skakforening lukket og slukket. Vi håber, de tilbageværende 10 

medlemmer finder over i andre klubber. 

 

Senior-DM 2017 arrangeres af DSU i samarbejde med Løgumkloster Skakklub. Der er tilmeldt 

henholdsvis 15 (50+) og 39 (65+). Arrangementet er henlagt til Løgumkloster Højskole, der har 

tilbudt en ”pakkeløsning” for hele turneringsugen til en særdeles favorabel pris. En sådan løsning 

har været drøftet flere gange i Seniorkomiteen, og nu får vi det så afprøvet. 
 


