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Nyt fra hovedkredsene 
 
 

Nyt fra 2. Hovedkreds 
Siden sidst, som jo efterhånden er længe siden, er Tølløse Skakklub lukket. Klubben har været aktiv i DSU i 
mange år og har blandt andet været kendt for sit store ungdomsarbejde. Men til sidst med kun to 
medlemmer valgte man at stoppe. 

Vores mesterrække er endnu ikke afsluttet. Der mangler sidste runde, som vi måske kan få afviklet i august. 

Vi skal have kåret en oprykker til 2. division. Spændingen er intakt. Der er således 5 hold, der har realistiske 

chancer for oprykning. 

Vi mangler ligeledes at få afviklet vores delegeretmøde. Det kommer nok til at ligge i slutningen af august. 

Det sjællandske ungdomsstævne - planlagt til afvikling i Dianalund i foråret - er også aflyst.  

Corona-krisen har i sandhed vendt op og ned på normalbilledet i dansk skak. 

 

Nyt fra 3.HK 
Grundet de mange usikkerheder om forsamlingsforbud, har vi i 3.HK valgt at udsætte den skak-
festival der var planlagt i uge 42 i Svendborg. 

FREM skakklub vil afholde Odensemesterskabet i den uge.   
 
 

Nyt fra 6. hovedkreds 
Vi må nok sige, at det er begrænset med nyheder fra vores hovedkreds. Holdturneringen blev 
heldigvis færdigspillet inden landet lukkede ned. Til gengæld har nogle klubber måttet afbryde 
turneringer efter få runder. 

Arbejdet med hjælp til en række klubber har ligget underdrejet, men med de seneste udmeldinger 
fra øverste sted, forventer vi at genoptage dette arbejde inden ferien. 

Hovedkredsens generalforsamling er flyttet til søndag den 6. september, hvor vi får besøg af Hans 
Endrup Jacobsen, der vil holde sit klubforedrag inden selve generalforsamlingen. 

Claus Andersen 

Nyt fra 7. HK. 
Alt har været meget stille i Nordjylland. Vi nåede ikke at spille sidste runde i holdturneringen. Der var ellers 
lagt op til en spændende afslutning i Mesterklassen, hvor Aalborg og Aars lå side om side. A-klassen og B-
klassen var allerede afgjort på forhånd. Efter Aalborg og Aars accept, blev vi enige om at Aars rykker op i 2. 
division.  
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Vi har endnu ikke holdt hovedkredsmøde endnu så vi er langt bagud. Men nu håber vi alle på en god skak 
sæson næste sæson. 
 
Hilsen 
Arne Hove 

 

 

Nyt fra 8 Hovedkreds 
Ja der er jo egentlig ikke så meget at fortælle, alt har været lukket ned i vel nærmest 3 måneder, men 
enkelte klubber i hovedkredsen lurer på hvornår de kan åbne op igen, formentlig sker det i løbet af de 
kommende uger. 
Holdturneringen mangler en enkelt runde i A-rækken, hvordan tingene falder på plads der er ikke besluttet 
endnu, men det kan meget vel blive en aflysning af runden, og så lade den nuværende stilling, gælde som 
slutstillingen. 
Der er klubber som ikke har fået afsluttet deres klubturneringer, enten har de aflyst den, eller også håber 
de at få afviklet de resterede runder inden sommer. 
Alle turneringer har været aflyst, og det ser ud til at blive lidt tamt her i sommer, men arrangørerne af 
Bornholms Sommer Skak har meddelt at turneringen bliver afviklet som planlagt, og der vil være plads til op 
til 100 deltagere 
 
 

 
 
 
 

Nyt fra 9. hovedkreds juni 2020 
Coronaen lagde jo sin klamme hånd over de fleste aktiviteter, så hovedkredsens pokalstævne den 

22. marts og generalforsamlingen den 1. april er udsat indtil videre. 

Alle hovedkredsens hold nåede dog at afslutte holdturneringen. Herning blev i 1. division en fin nr. 

2 og Viborg en kneben nr. 4 efter en nervepirrende afslutning, idet de 5 hold, der blev nr. 3-7, 

sluttede inden for 1 brætpoint. Men Skive måtte trods en fin slutspurt indtage sidstepladsen og 

rykke ned i 2. division. 

Fra 2. division måtte begge hovedkredsens hold i denne række, Holstebro og Kjellerup , rykke ned i 

Mesterrækken. Op herfra kommer Skive 2, så Skive får, som det er sket tidligere, to hold i 2. 

division i 2020/21. 

Skive Skakklub har taget initiativ til at invitere alle spillere i hovedkredsen til at deltage i on-line 

lynskak eller hurtigskak hver tirsdag aften. 

 

Nyt fra Sydjysk Hovedkreds (HB-møde 14-06-2020) 
Af gode Coronagrunde er der ikke sket meget i Hovedkredsen siden sidste HB-møde. 
 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Aflysninger. Perioden har tværtimod været præget af aflysninger og udsættelser. Mange klubber 
måtte i praksis indstille den normale sæson med kort varsel efter den 11. marts, hvor 
kommunerne typisk lukkede for adgang til lokalerne. 
 
Online-skak. Flere klubber har dog forsøgt at give medlemmerne mulighed for at mætte deres 
skaksult via tilbud om skakturneringer på nettet. Nævnes skal især et fællesinitiativ, hvor 
Fredericia Skakforening, Skakklubben Evans og Springeren Kolding har indbudt alle skakspillere i 
Sydjysk Hovedkreds til at deltage i Sydjysk Online Grand Prix, som over 8 lørdage afvikles på 
chess.com. 
 
Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har ikke holdt møde siden den 6. februar 2020, men klaret de 
løbende sager og nødvendige beslutninger via mail. 
 
Generalforsamling. Hovedkredsgeneralforsamlingen skulle have været afholdt den 28. marts, men 
er udsat til lørdag den 5. september 2020. Hans Endrup Jacobsen (Hillerød Skakklub) er inviteret til 
at levere et oplæg under overskriften: Hvad skal der til, når en skakklub skal trives og udvikle sig? 
Visioner og praksis. 
 
Facebookside. HK-bestyrelsen oprettede o. 1. februar 2020 en Facebookside for at supplere 
Hovedkredsens hjemmeside. Den kom godt i gang med hyppige opslag og god rækkevidde, men er 
af naturlige årsager midlertidigt tørret lidt ud, efterhånden som skaklivet kom i Corona-mode. Der 
skal nok komme aktivitet på siden igen, når situationen normaliseres. 
 
/Karl Posselt 
 


