
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Intet nyt! 

2. hovedkreds: 

Intet nyt! 

3. Hovedkreds: 

Intet nyt! 

 

6. Hovedkreds: 

Intet nyt! 

 

7. Hovedkreds: 

Medlemstallet på 300 er faldende i forhold til sidste år, men stigende i forhold til tallet for to år 

siden. Vi mister medlemmer af høj alder, men får nye bl. a via Aalborg Skakforenings deltagelse i 

medlemskampagnen. 

Aktiviteten er generelt stigende, så vi tror på, at vi får nye medlemmer fra den skakspillende 

ungdom 

Der arrangeres som noget nyt Vendsysselmesterskab 30/9-1/10 med Brønderslev skakklub som 

arrangør. Vi satser på nye og unge medlemmer, så vi spiller med 1 times betænkningstid. Vi kårer 

alligevel en rigtig Vendsysselmester. 

Skakklubben DSA i Brønderslev arrangerer i oktober-november en hurtigturnering, der i dag d. 

25/8 står med 23 tilmeldte. Deltagerlisten tyder på, at de lever op til formålsparagraffen om at 

fremme flygtninges integration i Danmark. 

 

8. Hovedkreds: 

Hovedkredsens klubber er så småt begyndt at tage hul på en ny sæson, så der foregår en masse 
planlægning rundt omkring. 
 
Hillerød Skakklub har sat deres store projekt i søen, og de har en målsætning med det, nemlig at øge 
medlemstallet væsentligt over de kommende år. De har mange spændende ting på beding, og det bliver 



spændende at følge dem, ja og ydermere også når de nu fik lov til at vende tilbage til den fineste række i 
holdturneringen. 
 
På medlemsfronten ser det også godt ud, her pr, 1/8 har hovedkredsen 20 medlemmer mere end vi havde 
på samme tid sidste år. 
 
Derudover så har hovedkredsen fået en ny hjemmeside, som er up to date, der er stadig en del der mangler 
at blive ”flyttet” over i det nye layout, men det kommer, det vigtigste for os var at lave en mobilvenlig 
hjemmeside, og det er lykkedes. 
 

 

9. Hovedkreds: 

I den kommende sæson vil en række klubber fra hovedkredsen deltage aktivt i arrangementet af 

skoleskakstævnerne i Midt- og Vestjylland, blandt andet med henblik på at tilbyde interesserede elever 

også at træde ind i skakklubberne og disses juniortræning.   

DM i hurtigskak afholdes lørdag den 23. september 2017 på Skive Handelsskole. Pr. 26/8 2017 er der 

tilmeldt 47 deltagere, og tilmelding kan nås til og med den 21. september. 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Siden sidst er de veletablerede turneringer – Sondex Cup (Skakklubben Springeren, Kolding, 28.-

30. april), Nybolig Erhverv IM Chess 2017 (Fredericia Skakforening, 24.-28. maj) og Horsens Lang 

Weekend (Horsens Skakforening, 13.-16. juli) igen blevet afviklet med et flot set-up og fantastisk 

tilslutning. 

 

Til gengæld har tilslutningen til Pokalturneringen haltet i 2017, og HK-bestyrelsen har ud fra 

resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt klubberne skitseret en ny struktur for denne 

turnering, som vi håber, klubberne vil tage godt imod. 

 

En skakspiller, der har holdt pause fra klubskak i nogle år, er i gang med at undersøge interessen for 

etablering af en skakklub i Broager. Efter at flere klubber i Hovedkredsen har måttet kaste 

håndklædet i ringen gennem de seneste år, vil det være stærkt opmuntrende, hvis dette initiativ 

lykkes. 

 


