
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Vi har afsluttet vores holdturnering med fællesafslutning hvor 320 skakspillere var samlet på 

Tapeten i Ballerup. 

 

Der har været afholdt følgende JGP'er: Nørrebro med 29 deltagere, Amager med 55 deltagere, 

Brønshøj med 30 deltagere, BRO med 25 deltagere, Odysseus med 25 deltagere og der er så 

afslutning i april i Taastrup. 

 

Der har været afholdt junior hold runderne 4-6, hvor der har v ret elite træning med Nicolai Brondt 

samtidig. 

 

K41/Hvidovre har afholdt Senior DM 2018 

 

Der har været afholdt  BRO Nytår (Jonny Hector vandt) og Brønshøj Lang Weekend (Viktor 

Haarmark Nielsen vandt) 

 

2. hovedkreds: 

Siden sidst er der ikke så meget nyt at berette. 2 UGP-stævner har været afholdt med små 

deltagertal. En klub er lukningstruet. På plussiden kan vi konstatere pæn deltagelse i vores EMT-

konkurrence, ligesom det må konstateres, at de klubber, der nytænker på bl.a. ungdomssiden, har 

fremgang.  

 

3. Hovedkreds: 

Den Fynske holdturnering er afsluttet. I år deltog 26 hold hvilket er to mere end året før. Vinder af 

Fynserien/Mesterrækken blev Fåborg, de rykker så op i 2 division. I den afsluttende runde i 

Fynserien/Mesterrækken var der desværre et hold som udebliv, og dette fik desværre indvirkning på 

hvem der rykkede ud.  

Hovedkredsmødet i 3 hovedkreds er udskudt til 13 april, fordi at DM starter samme uge. som den 

fynske holdturnering slutter. De fynske fu medlemmer som er på vælg modtager genvalg. 

 

6. Hovedkreds: 

Tre klubber har runde fødselsdage i år, nemlig Sk. 1968 med 50 års jubilæum, VRS med 70 og 

Syddjurs med 40. Sk 1968 afvikler bl.a. en turnering efter svensk model og man vil kåre det bedste 

parti spillet af et medlem af klubben. VRS arbejder på en kvinde IM-turnering. 

 

ÅM afviklet med 50 deltagere. Fint og velgennemført stævne med samtidig afvikling af IM-

turnering. Blot halvdelen af deltagerne fra Aarhus. 

 

Randersmesterskabet i skoleskak afviklet med 70 deltagere, heraf 15 – 20 helt nye spillere fra 

Randers. Afkast 3 nye medlemmer til den arrangerende klub Rokaden. 



 

Medlemsudviklingen er grim læsning, medlemstallet er stadigt faldende. Kun 4 af 16 klubber er 

aktive i juniorarbejde og blot 3 piger er aktive klubspillere. Skak i dagtimerne en pæn succes rundt 

omkring. 

 

Fremkomsten af en ny målgruppe, voksne mennesker som ønsker at spille skak med deres børn eller 

børnebørn. 

 

Tillykke til Skanderborg, for at have vundet DM. 

 

Chesshouse har gang i mange projekter. Blandt mange tiltag er senior DM næste år. 

 

På generalforsamlingen fremførtes problemet med klubber, der ikke overholder DSUs love vedr. 

indmeldelse af medlemmer. Man berørte muligheden for afskaffelse af dansk rating, og der blev 

udvekslet synspunkter om elitepolitikken primært vedr. muligheden for enkeltværelser til spillerne – 

især til spillere oppe i alderen. 

 

I bestyrelsen udtræder kasserer Lars Rasmussen og ind kommer Erik Mouridsen, Åbyhøj på hans 

post. Vibeke Grue, Skanderborg afløser Christian Munk. 

 

7. Hovedkreds: 

Vi kan se tilbage på en sæson med fortsat stor aktivitet. Medlemstallet er også i en god udvikling på 

trods af stor afgang af vore gamle medlemmer. 

I efterårsferien arrangerer Aalborg Skakforening og Nørresundby Skakklub igen ”Larsens 

Nordjyske Mindeturnering ”. Vi har tilsyneladende opnået monopol på at arrangere Larsen 

Memorials. Igen har vi en regerende verdensmester som gæst GM Svesknikov. 

 

8. Hovedkreds: 

Holdturneringen er nu veloverstået, og Allerød Skakklub sikrede sig på overbevisende må sejren i 

Mesterrækken, og kan derfor kalde sig divisionshold igen. Men med 32 deltagende hold har  

det været en efter tiderne stor turnering. 

Der er også gang i jubilæumsaktiviteter i hovedkredsen, som bekendt så afholdt Allerød Skakklub i 

Januar måned Nordsjællands Weekend EMT med over 100 tilmeldte, efterfølgende  

ar Frederikssund Skakklub afholdt deres traditionelle Viking Cup med ca. 90 deltagere. 

Næste turnering i Jubilæums-serien er Kronborg Turneringen som foregår fra 10-13 maj 2018. pt. 

Er der 29 tilmeldte men med et spillested som Marienlyst,  

så er der plads til mange flere deltagere. 

Alt i alt er der udsigt til et meget aktivt og spændende skakår i 8 hovedkreds. 

9. Hovedkreds: 

Medlemstallet i hovedkredsen er siden 31/12 2016 faldet fra 341 til 326 den 16/3 2018 samt med 

nogle yderligere udmeldelser pr. 31/3 2018. 



Holdturneringen er afsluttet med Skive 1 som genoprykker til 2. division med rekordscoren 47 

points af 56 mulige – men holdets samlede forventede score i kampene var 50,2. 

I sæsonens løb har Dansk Skole Skak i hovedkredsens område holdt 5 stævner med henholdsvis 68, 

64, 100, 77 og 75 deltagere og med folk fra skakklubberne i henholdsvis Herning, Holstebro, Skive, 

Vorgod og Kjellerup som medhjælpere ved arrangementerne, herunder med uddeling af den særlige 

pjece, som hovedkredsen har udarbejdet med henblik på at få eleverne til at opsøge skakklubberne. 

Hovedkredsen holder først generalforsamling dagen efter, at dette skrives, men de 

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er villige til genvalg, så meget tyder på, at bestyrelsen også i 

2018/19 består af Morten Fabrin (formand), Jens Lund Jensen (næstformand), Aksel Hansen 

(kasserer), Steen Juul Mortensen (sekretær) og Leif Hamborg (holdturneringsleder).    

 

Sydjysk hovedkreds: 

Holdturneringen var hovedpunktet på Sydjysk Hovedkreds´ ordinære generalforsamling den 17-

03-2018. Der blev taget hul på en diskussion af holdturneringsstrukturen. Faldende medlemstal i 

Hovedkredsen har betydet et svagt vigende antal tilmeldinger af hold, og bestyrelsen havde på 

forhånd udsendt 3 modeller for en fremtidig struktur for at få synspunkter fra klubberne. Det bliver 

nu HK-bestyrelsens opgave at udarbejde et eller flere konkret forslag til næste års 

generalforsamling. Modstridende interesser gør opgaven vanskelig, men udfordringen er at skabe en 

struktur, der fastholder flest mulige medlemmer som aktive deltagere i holdturneringen.  

 

En lille strukturændring bliver dog gennemført allerede fra den kommende sæson. A- og B-

rækkerne bliver slået sammen i en forrunde inden jul, hvorefter resultaterne afgør 

gruppeindplaceringen efter jul. 

 

Udover den brede drøftelse blev der vedtaget en lang række tilpasninger, der gør 

holdturneringsreglementet mere præcist i.f.t. FIDE´s regler, det faktiske antal hold m.v. 

 

M.h.t. Hovedkredsens repræsentation på Divisionsturneringens øverste hylde – XtraCon Skakligaen 

– bød den netop afsluttede sæson på nedrykning til Bov og Oprykning til Skakklubben Evans. 

 

Pokalturneringen for hold. Vi har forsøgt at sparke gang i pokalturneringen ved at invitere til 3 

decentrale, indledende stævner på hverdagsaftner fulgt af Hovedkredsens sædvanlige pokalstævne, 

der afgør, hvilke hold der kvalificerer sig til Pinsefinalen i Svendborg. Det har været en betinget 

succes. Det samlede antal tilmeldte hold er steget betydeligt i.f.t. 2017, men den geografiske 

fordeling af holden har betydet, at kun 1 indledende stævne rent faktisk er afholdt. 

 

Ungdomsarbejde. Bestyrelsen må gentænke situationen, idet det desværre ikke er lykkedes at få 

bemandet et udvalg, der skulle arbejde med brobygning mellem skoleskak og klubskak.  

 

Weekend skaklejr for voksne. Dansk Skak Unions skaklejr på Løgumkloster Højskole den 23.-25. 

februar 2018 var fuldtegnet og vellykket. En succes i første forsøg! 

 


