
Nyt fra hovedkredsene 

1. hovedkreds: 

Holdturneringen i 1. hovedkreds sluttede med den traditionelle fællesafslutning i Tapeten i Ballerup 

hvor ca. 300 skakspillere fra hovedkredsen var forsamlet. Vinder af mesterrækken - og dermed 

oprykker til 2. division - blev Caissa Gladsaxe. 

Vi har ligeledes afholdt det 3. stævne i ”Juniorrække Sjælland”, hvor 16 hold konkurrerede om at 

vinde titlen. Sidste afdeling var et slutspil, hvor Amager 1 vandt den bedste række, og fortjent 

kunne hyldes som vinder af turneringen. Nr. 2 blev BMS 1, mens Køge 1 blev nr 3. 

Et par større turneringen har været afholdt i hovedkredsen. I vinterferien afholdt Brønshøj 

”Brønshøj Lang Weekend”, mens Hvidovre i 1. weekend i april afholdt ”Jyske Bank Open”. Begge 

turneringer blev overraskende vundet af Aref Vasli foran en række IM’ere. 

Vores JuniorGrandPrix turneringer(6 stk) er afsluttet, hvor der samlet har deltaget 81 juniorer. 

Mange af deltagerne er ikke medlem af nogle skakklubber, så klubberne har rig mulighed for at 

rekruttere nye medlemmer ved stævnerne til deres juniorafdelinger. 

 

2. hovedkreds: 

Siden sidst er vores UGP-serie blevet afsluttet med en lidt bedre tilslutning end sidste år. Der er dog 

stadig langt til de ”gyldne tider” for 25 år siden med små 200 unikke deltagere. Vi arbejder på at få 

etableret flere stævner i den kommende sæson. Holdturneringen er afsluttet med et deltagertal på 

niveau med sidste år. Desværre ser det ud til, at Greve Skakklub bliver opløst. I Køge har man 

selvfølgelig fejret klubbens første Danmarksmesterskab! Vi har netop afholdt delegeretmøde. 

Mange gode idéer til, hvordan udviklingen i dansk skak kunne vendes, blev diskuteret. Lad os håbe, 

at det udmønter sig i en synlig fremgang på medlemstallet. 

 

3. Hovedkreds: 

Generalforsamling i 3. HK afholdt d. 29/3 – 2019, og måtte sige farvel til Jørgen Kiel som formand 

og ny mand på posten er Michael V. Nielsen. 

 

6. Hovedkreds: 

Lidt i sidste øjeblik. Går ud fra, at du udsender noget i aften. 

Holdturneringen er afviklet med Randers Skakklub som oprykker til divisionsturneringen 

Skanderborg og Sk. 1968 går videre til pokalturneringen i eliterækken, mens Nordre og sk. 1968 

besatte de to øverste pladser i bredderækken. 11 hold deltog i turneringen. 

I kredsen har vi haft to arrangementer under DSUs imagekampagne. I Aarhus stillede GM Simon 

Williams og Fiona Steil-Antony op til demokratisk skak mod GM Jacob Vang Glud og Ellen 



Fredericia på Dokk1 (hovedbiblioteket). Jacob og Ellen vandt den underholdende match, der 

tryllebandt det medspillende publikum. Matchen foregik via to storskærme og der var linet op til 

skak med store brikker og almindelige spil i omegnen af selve matchen. 

I Skanderborg har man spillet konsultationsskak ved byens kulturhus. Vejret var med arrangørerne, 

så matchen kunne foregå udendørs og dermed mere synligt for mulige nye skakspillere. Der er 

fremstillet fine videoer fra begge aktiviteter. 

På hovedkredsens generalforsamling lagde formanden op til den kommende periodes satsning. Hk 

går i samarbejde med Aarhus Skoleskak med henblik på at få flere børn i skakklubberne/det 

organiserede skakmiljø. Baggrunden er en voldsom skæv aldersmæssig fordeling i klubberne. 

Samtidig er børnene derude - det er nu, der skal satses. 

 

7. Hovedkreds: 

Intet nyt 

 

8. Hovedkreds: 

Hillerød Skakklub har gang i en 5 årsplan hvor de breder sig ud over hele feltet at mulige 

skakspillere, de beskriver det bl.a. således: 

 

Vi er i gang med en ambitiøs 5-årsplan - til april har vi været i gang 2 år. I løbet af de 5 år vil vi 

satse målrettet og bredt på skak, for at se hvor langt det rækker.   

Vi satser på juniorskak og ikke mindst pigeskak. Vi kører en pigegruppe sideløbende med 2-3 

drengegrupper med hver deres trænere.   

Vi har etableret en helt ny skakafdeling i en anden del af byen. Her spiller vi skak om 

eftermiddagen. Vi henvender os til en ny målgruppe - en gruppe der ikke har lyst til at bruge aftener 

på at spille skak.   

Vi arbejder målrettet på at tiltrække nye skakspillere gennem kampagner på sociale medier og via 

en helt ny hjemmeside - nyiskak.dk. 

Vi har afholdt introforløb for voksne skakinteresserede to gange og i øjeblikket kører vi en skakcafe 

for nye voksne skakspillere før hver klubaften.  

Samtidig forsøger vi at holde fast i at have et hold i Skakligaen, så vi også kan fastholde de stærke 

spillere.   

Vi arrangerer alternative skakarrangementer som Indisk aften og ' Skak og Skotland', hvor vi 

kombinerer skak med spisning og andre aktiviteter. 

Vi har haft held til at skaffe sponsorer til vores to faste årlige turneringer - Hillerød Open og 

Hillerød Byturnering, så vi kan tilbyde forhøjede præmier. 

http://nyiskak.dk/


Ovenstående er de vigtigste områder vi arbejder med. Noget lykkes rigtig godt, mens andet har vist 

sig at være svært.  Men vi evaluerer og tilretter løbende vores aktiviteter. 

Hvis der er klubber eller måske HB der måtte være interesserede i at høre om vores projekt, vil jeg 

gerne tilbyde at komme og fortælle om, hvordan vi har grebet tingene an. 

 

Holdturneringen i 8 Hovedkreds er nu vel overstået, og vi kan nu sende Hillerød 2 op i divisionen. 

 

Medlemstallet er +14 i forhold til samme tid sidste år, så det er et skridt den rigtige vej, der er 

stigning hos Ungdom, Voksen og Senior, bl.a. så har Hillerød Skakklub formået at få 8 nye 

medlemmer på voksen og senior området. 

 

9. Hovedkreds: 

Holdturneringen er afsluttet med Holstebro som vinder af Mesterrækken og dermed comeback i 2. 

division. 

  

På hovedkredsens generalforsamling den 10. april 2019 blev 2 forslag fra bestyrelsen enstemmigt 

vedtaget: 

  

Der tillades fremover deltagelse i hovedkredsens holdturnering af spillere, der også spiller på hold 

for klubber i andre hovedkredse i divisions-  eller hovedkredsturnering  (naturligvis forudsat at de er 

A-medlemmer i begge klubber.)  

  

Hovedkredsen godtgør  klubberne hele kontingentet (inkl. afregning til union og hovedkreds) i 1 år 

fra et nyt medlems indmeldelse, hvis indmeldelsen sker i perioden fra  den 1. april 2019 til den 30. 

juni 2020. Dette gælder for personer, der ikke har været medlem af en af unionens klubber i de 

foregående tre år. 

  

Hovedkredsen har henvendt sig til 6. hovedkreds med et oplæg med henblik på drøftelse af 

sammenlægning af de to hovedkredse. 

  

På hovedkredsens generalforsamling var samtlige valg genvalg.  

 

Sydjysk hovedkreds: 

 

Generalforsamling 

Sydjysk HK holdt generalforsamling lørdag den 23. marts 2019. Hovedpunkt på dagsordenen var en 

række for til mulige ændringer af holdturneringsstrukturen. Gennemgående fandt klubberne 

forslagene for vidtgående og bortset fra et par mindre ændringer fortsætter den hidtidige struktur. 

Bestyrelsens 5 medlemmer blev alle genvalgt. 

Skaklejr 



Lørdag den 30. marts 2019 afviklede Hovedkredsen en éndags-skaklejr på Askov Højskole med 16 

deltagere og 2 instruktører. 

Kim Skaanning (Evans) og Per Hansen (Haderslev) stod for undervisningen af deltagerne, der 

styrkemæssigt lå lige fra 955 til 1693. Det blev en både udbytterig og hyggelig dag med 

undervisning, lynturnering, ideer til selvtræning, kommenteret gennemgang af ”udødelige” partier 

samt socialt samvær. Et arrangement, der kalder på en gentagelse på den ene eller anden måde. 

Pokalturneringen 

Hovedkredsen har afviklet kvalifikationsstævne til DSU´s pokalturnering for hold. Vi var i år rykket 

ind i lokaler centralt placeret i regionen – nemlig i riddersalen på Sønderskov Slot. Arrangementet 

blev afviklet med deltagelse af 10 hold i bredderækken fordelt på 7 klubber. Det blev en god 

skakdag for deltagerne, og for Hovedkredsen var det i sig selv en succes, at Pokalturneringen blev 

“genrejst” med et fornuftigt deltagerantal efter et par sløje år. 

 

 


