
Hæderstegn 
 

1. hovedkreds: 

KSU indstiller Søren Møller Hansen, ØBRO til hæderstegnet. 

Søren har været medlem af klubben siden 1997, og siddet i bestyrelsen i perioden 2002-2017, 
heraf 2007-2017 som formand. 
 
Før Søren blev formand var han redaktør for klubbladet (2002-2007).  
 
I sin tid som formand har Søren været medarrangør for to jubilæumsturneringer, 75 år i 2011 og 
80 år i 2016 - især sidstnævnte var den stærkest åbne-invitationsturnering i ØBRO i mange år. 

Søren har desuden været holdleder i en del år (og er det stadig) - lige som Søren har arrangeret de 
fleste af ØBRO's hverdagsturneringer  i formandstiden. Medarrangør af 1. og 8. HK's 
pokalkvalifikationsstævne i perioden også. 

ØBRO havde en vanskelig periode i begyndelsen af 00'erne med faldende medlemstal - men det er 

siden lykkedes at få markant fremgang til knap 100 medlemmer. Desuden er de gået fra tre til fem 

hold i holdturneringen - heraf tre hold i Divisionsturneringen i denne sæson, for første gang i 

klubbens historie.  

 

2. hovedkreds: 

2. Hovedkreds indstiller Jan Ambirk fra Vordingborg Skakklub til Dansk Skak Unions hæderstegn.  

Jan er en meget aktiv skakspiller, der ikke forsømmer nogen anledning til at promovere skak i 

hovedkredsen. Jan er kasserer og alt-mulig-mand i Vordingborg Skakklub. Han er medlem af 

hovedkredsens bestyrelse og har i en del år varetaget driften af hovedkredsens hjemmeside. 

 

3. Hovedkreds: 

Hans Milter Pedersen fik sin skakopdragelse i Ølgod Skakklub. Hans kom til Nyborg Skakklub sidst i 

90’erne, hvor han i en længere periode var formand. 

Hans Milter Pedersen kom i 3. hovedkreds FU i 2004, hvor han bl.a. varetog posten som 

turneringsleder for den fynske holdturnering indtil 2012, hvor han blev valgt som formand. Posten 

som formand beholdt han indtil 2017, hvor han trådte ud af FU. 

Sideløbende med posten som formand for 3. hovedkreds har Hans også været fast dommer ved 

Politikken Cup/ Xtracon, hvilket han har været siden 2011 og stadig er.  



Ved pokalskakstævnet i pinsen har Hans Milter Pedersen også været med i mange år. Han har 

stået for stævnet siden 2015. 

Hans har tidligere været med til at arrangere DM og derudover har han flere gange deltaget som 

dommer. 

I øjeblikket er Hans Milter Pedersen Turneringsleder for divisionsturneringen.  

 

6. Hovedkreds: 

6. hovedkreds indstiller Johnny Koust Rasmussen, Silkeborg Skakklub til unionens hæderstegn.  

Efter at have lært at spille skak i Ringkøbing flyttede Johnny til Silkeborg i starten af dette årtusind. 

Heldigt for Silkeborg, idet der et par år senere blev et job ledigt som formand i klubben vistnok i 

2006. Dette overtog Johnny. Et par år senere blev jobbet som turneringsleder ledigt. Dette overtog 

Johnny også. Lige siden har han udfyldt begge job med stor energi og præcision.  

Udover de 2 nævnte job, som kræver rigtig meget i en klub med godt 60 medlemmer har han 

nogle bijob, som klubbens Web-master, holdleder og dommer ved førsteholdets hjemmekampe.  

Herudover har Johnny været med til at arrangere DM i 2007 og 2008, ligesom han i de senere år 

har stået for klubbens årlige julehurtigturnering. 

 

7. Hovedkreds: 

Per Grevlund blev medlem af Nørresundby Skakklub i 1958. På nær kortere ophold i klubber i 

Aarhus og København har han været medlem siden. 

Han har været turneringsleder i et utal af turneringer. Adskillige DM’er i det Nordjyske. Han er en 

person, der byder sig til, når der bliver kaldt på ham. Han var idémanden bag vor seniorturnering. 

Når vi spiller vor 4. Larsens Nordjyske Mindeturnering i efterårsferien, vil han også være på plads i 

hele ugen. 

Pers skakinteresse er meget bredt funderet. Studier fortæller han gerne om og har været en 

kompetent deltager i Skakbladets løserkonkurrence. 

 

8. Hovedkreds: 

8 Hovedkreds indstiller Christian Rüdinger til hæderstegnet med følgende begrundelse 

 Når man for år tilbage kom til Hørsholm Skakklub for f.eks. at spille holdskak, så var det så og sige 
sikkert at man blev modtaget af en høj, rank statelig mand, som bød velkommen til Hørsholm, 



man  
følte sig straks hjemme. Det var naturligvis Christian der tog imod. 

Senere trak han sig så lidt tilbage og overlod roret til andre, men han var der fortsat altid, han 
brændte for skakken, han spillede et hav af holdkampe for klubben.  
Da klubben så blev slået sammen med Birkerød Skakklub, og blev til Sjælsø Skakklub så fortsatte 
han der. 

Christian kom på det nærmeste selv og tilbød at blive holdturneringsleder i hovedkredsen, og vi 
takkede selvfølgelig ja til tilbuddet, og nu har han  
så været det i 5 år, men har valgt at nu er det tiden til at give stafetten videre. 

Ved siden af sit deltagelse i klubaktiviteter, opgaven som holdturneringsleder, så har Christian 
også formået at have en ugentlig dag med pensionistskak hvor han tog ud på et  
plejehjem, og spillede med beboerne. 

9. Hovedkreds: 

9. hovedkreds indstiller Søren Ladegaard, Kjellerup Skakklub til at modtage hæderstegnet. Søren 

Ladegaard har i lang tid deltaget i ledelsen af Kjellerup Skakklub, nu som formand. Han leder også 

klubbens juniorarbejde, og ikke mindst er han som formand for skoleskakken i hele hovedkredsens 

område primus motor for de meget velbesøgte skoleskakstævner og er ad den vej også et 

værdifuldt bindeled mellem skoleskakken og klubskakken. 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Først og sidst fortjener Bjarne Meldgaard Rasmussen hæderstegnet som anerkendelse for ikke 

færre end 31 års varetagelse af posten som Hovedkredskasserer i 5. Hovedkreds og Sydjysk 

Hovedkreds. 

Bjarne har i endnu flere år været DSU-medlem og aktiv skakspiller i Skakklubben Centrum og siden 

slutningen af 1990-erne i Varde Skakklub, hvor han som revisor både har kontrolleret og vejledt 

skiftende kasserere. 

I Varde er Bjarne en trofast spiller på klubbens førstehold og med til at sikre et godt klubliv som 

glad deltager i klubbens hyppige sociale arrangementer – herunder det årlige venskabsmøde med 

spillere fra Flensburger Schachklub. 

 

FU: 

FU indstiller ungdomslandstræner Mads Boe til Dansk Skak Unions hæderstegn for hans store 

arbejde som ungdomslandstræner, som har omfattet langt mere end Dansk Skak Union har kunnet 

drømme om. Der har været afholdt mange træningssamlinger for såvel både den absolutte 



ungdomselite som ”boblerne”. Der har også været arrangeret et utal af ture til diverse 

mesterskaber for ungdom rundt omkring i verden. Sidste år gav det store arbejde sig udslag i hele 

2 Europamestre på ungdomssiden.  

 

  



Initiativpræmie: 
 

1. hovedkreds: 

KSU indstiller Hvidovre Skakklub til initiativ prisen. 

Hvidovre Skakklub har gennem mange år hver sommer arrangeret skak på hovedbiblioteket for 

børn og unge i skolerne sommerferie. Denne aktivitet er fra januar 2017 blevet udvidet til at 

omfatte, at alle børn og unge hver tirsdag eftermiddag gratis har kunnet komme til at spille skak, 

samt blive instrueret i spillet.  

Hvidovre Skakklub er gennem samarbejde med alle skolerne i Hvidovre Kommune kommet i 

kontakt med et meget stort antal familier, og der har deltaget over 80 børn i de forskellige 

aktiviteter.  

Herudover er Hvidovre Skakklub meget aktiv i forbindelse med skolernes skakdag, hvor der udover 

den praktiske hjælp agiteres for, at børnene skal begynde at spille i en skakklub.  

Deltagelse i Senior DM 2018 er sidste skud på stammen og erfaringerne heraf vil indgå når 

Hvidovre Skakklub senere på året vil stå medarrangør af DM i lynskak 2018, der vil blive afholdt i 

de samme lokaler som Senior DM. 

På den måde vil Hvidovre Skakklub fortsat arbejde på at få nye unge medlemmer i klubben, samt 

deltage i aktiviteter initieret af DSU/KSU og Dansk Skoleskak.    

 

2. hovedkreds: 

2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til Nykøbing Falster Skakklub. 

Efter en periode som hovedkredsens absolut største klub, hvor man bl.a. blev Danmarksmestre, 

sygnede klubben stille og roligt hen, og medlemstallet blev faretruende lavt. Nu er bøtten vendt. 

Der er atter kommet gang i klubben, og medlemstallet er for opadgående. Klubben har med 

succes satset på børne- og ungdomsskak. Det er en glædelig udvikling, som vi håber vil fortsætte. 

 

3. Hovedkreds: 

Initiativprisen: Frem Skakklub 
Bestyrelsen og juniorlederen i klubben har gennem mange år udført et fantastiske stykke 
juniorarbejde, som sidste år resulterede i 2 DM-titler samt andre flotte placeringer. Baggrunden 
for succesen kan nok især tilskrives juniorundervisningen, der går i gang hver mandag kl. 17.00 og 
varer halvandet time frem, inden den almindelige klubaften for alle begynder. Desuden har 
klubben flere gange lavet weekend-arrangementer for de yngste medlemmer, hvor der ud over 
skakundervisning også stod leg, løb og boldspil på programmet. I 2012 overtog Frem afholdelsen 
af Odensemesterskabet, og det skete efter et nyt koncept, hvor der i skolernes efterårsferie blev 
spillet fem runder fra fredag til søndag. Siden har tilslutningen til turneringen fra det ganske land 
været støt stigende, og den ligger nu stabilt over 100. En anden god tradition i Frem-regi er 



klubbens hurtigskakturnering mellem jul og nytår, som hvert år samler omkring 60 deltagere, 
hvoraf mange er gengangere. 
 

6. Hovedkreds: 

Hovedkredsens initiativpræmie går til Skakklubben Rokaden, der de seneste to år har arrangeret 

et Randersmesterskab i skoleskak. Første år med 62 deltagere, i år med 70. Klubben er meget 

opmærksom på, at der skal nyt blod til klubben, og skoleskakken har en høj prioritet. Foruden 

mesterskabet har klubben taget initiativ til en medlemskampagne, der indebar plakatophængning 

på uddannelsesinstitutioner, en facebookkampagne og artikler til den lokale avis. Det har blandt 

andet givet en helt ny gruppe ”kunder” i butikken i form af voksne, der vil lære at spille skak fra 

bunden for at kunne spille med deres børn og børnebørn. 

 

7. Hovedkreds: 

DSA har i flere år gennemført et flot integrationsprojekt blandt asylsøgere i Brønderslev. Det 

kulminerede i efteråret med en kæmpelynturnering med 100 deltagende unge mennesker. 

Dermed levede Dansk Skak Akademi op deres vedtægter, hvor der står, at ”Formålet er at fremme 

integrationen af flygtninge samt vilkårene for skakspillere i Danmark” 

Det er foregået i et godt samarbejde med lokalsamfundet. 

DSA’s medlemmer melder sig pr 1. april ind i Brønderslev Skakklub, Vi håber, at Brønderslev 

Skakklub vil videreføre de integrationsprojekter, der af DSA er sat i søen. 

 

8. Hovedkreds: 

Ingen indstilling. 

 

9. Hovedkreds: 

9. hovedkreds indstiller Herning Skakklub til at modtage initiativpræmien. Herning Skakklub har i 

mange år opretholdt et meget højt aktivitetsniveau; udover den interne klubturnering, Herning 

Byturnering ,Midtjylland Open, den indledende runde i Pokalturneringen samt den meget 

velbesøgte hurtigskakturnering Årets Første Træk, har klubben de to sidste år arrangeret DM i 

Hurtigskak for seniorer. 

 

Sydjysk hovedkreds: 

Løgumkloster Skakklub er registreret med kun 6 medlemmer, og med så hårde odds for et klubliv, 

kunne det være fristende at lukke og slukke samt henvise medlemmerne til en naboklub. I stedet 

agerer klubben med initiativ:  



 Som arrangør inviterer klubben andre spillere ind til Påskelyn, Byturnering (EMT), 
Marathonskak (hurtigskak) og propagandaskak på stort bræt i forbindelse med byens  
traditionelle ”Klostermærken”.  

 Via samarbejdsprojekter med naboklubber både nord og syd for grænsen ”skubber” 
Løgumkloster Skakklub desuden egne medlemmer ud.  

 Endelig er klubben på det seneste også blevet samarbejdspartner for DSU, der har spottet 
Løgumkloster Højskole som et velegnet ”skakhotel” for begivenheder som Senior-DM (2017) 
og skaklejr for voksne (2018). 

 


