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Nyt fra Hovedkredsene 

 

1. hovedkreds 

Vi er lige ved at have holdturneringen færdig, der mangler enkelte kampe der spilles mandag. 

Der er vedtaget spille uger for turneringen 2020/21. 

KM. Bliver afviklet 25-27 september i Tåstrup 

Vi regner med snart at få færdig gjort juniorholdturneringen. 

 

Vores Dagsturnering står stille i øjeblikket på grund af lokale udfordringer. 

Vi har indkaldt til delegeretmøde d. 18/9 hos ØBRO. 

Der har været afholdt CCC 2020 med GM gruppe og IM gruppe, hvor Nils Grandelius vandt GM 

gruppen og Hilmir Heimisson vandt IM gruppen. Der var GM norm til Linus Johansson og IM 

norm til Hilmir Heimisson. http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26504 

 

2. hovedkreds 

Sommeren har jo ikke budt på de helt store skakbegivenheder. I juli afviklede Køge en større EMT 

med 50 deltagere. Men er ellers er indbydelserne til efterårets turneringer så småt ved at dukke op. 

Så må håbe, at det bliver muligt at gennemføre dem. Jeg sporer en del usikkerhed rundt omkring, 

om det nu også er forsvarligt at starte op som før Coronaen. 

Det var meningen, at vi skulle have spillet mesterrækken færdig d. 16. august. Der manglede en 

runde. Hele 5 hold havde mulighed for at vinde, så der var lagt op til en spændende afslutning. 

Desværre meldte to klubber afbud på grund af den usikkerheden med Corona. Herefter valgt 

turneringslederen at aflyse stævnet og lade stillingen efter 6 runde blive slutstillingen.  

Indbydelse til den kommende holdsæson er udsendt. Vi håber, at klubberne tilmelder sig 

holdturneringen i samme omfang som sidste år.  

Årets udsatte delegeretmøde blev afviklet søndag d. 23. august. 

 

3. hovedkreds 

Siden sidst har vi afholdt et hovedkredsmøde, d. 19/8 -2020. 

Hæderstegn gik i år til Ulla Hansen fra Sýdøstfyns Skakklub. 

Initiativpris blev tildelt Læseforeningens Skakklub. 

 

Sydjysk hovedkreds 

Sydjysk Hovedkreds har ingen bemærkninger denne gang.  

 

6. hovedkreds 

Efter en brand den 26. juni har Chesshouse fundet en løsning på lokaleproblemerne og flytter den 1. 

september til Møllevangs Alle 148 A lige ved siden af det nuværende Chess House. 

 

Allan Erik Schmidt Andersen, Skanderborg træder ind i FU i stedet for Aage Olsen. 

 

Grenaas formand Asger Hartelius er død den 30. Juli i en alder af 87 år. Asger Hartelius var en 

vellidt formand, der gennem 24 år blandt andet stod i spidsen for Djurslandsturneringen. Han var i 

sit arbejdsliv gymnasielærer og interesserede sig særligt for bøger og klassisk musik. Æret være 

Asger Hartelius minde. 
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Nordres tidligere formand, Mads Borup er død 5. juli i en alder af blot 59 år. Mads var ikke kun en 

utrolig vellidt person i klubben, men har også trukket store læs i såvel Chess House som Nordre; 

begge steder har han drevet hjemmesider og haft en formandsperiode. Æret være hans minde. 

 

Martin Mathiesen vandt foran Bjørn Ochsner den første turnering i kredsen efter coronaen spillet i 

Chess House. 

 

Skakinteressen i kredsen ser ud til at være intakt efter pausen. 54 spillere spiller med i Skanderborgs 

Smuk Skak Weekend 2020. 

 

En række skakklubber har eller har haft problemer med at få lov at komme i deres spillelokaler på 

grund af coronaen, da disse ligger på plejehjem. 

 

Hovedkredsen afvikler sin generalforsamling den 6. september, hvor Hillerøds formand er inviteret 

til at holde det foredrag, som HB blev præsenteret for. Så må vi håbe, at det kan være med til at 

sætte gang i medlemsudviklingen. 

 

Hovedkredsen arbejder videre med hjælp til 4 klubber, der har nået et medlemstal på den kritiske 

side af 20. Alle klubber har nu en hjemmeside, og der er trykt plakater til ophængning i klubbernes 

områder. Andre synlighedstiltag er desværre sat i stå af coronaepidemien – i hvert fald lige p.t.  

 

Aarhus Skoleskak er ”rekonstrueret” ligesom Chess House med nye lokaler i sigte ser ud til at 

kunne bidrage til udviklingen af ungdomsskakken, så det vil være et område, vi vil satse på. 

 

7. hovedkreds 

Det ordinære hovedkredsmøde blev udsat fra marts på grund af coronasitiuationen, men det 

lykkedes at afholde det lige inden sommerferien 28.juni. 

Bjarne Sønderstrup, Aalborg Skakforening, blev valgt til formand efter Arne Hove, Nørresundby 

Skakklub. 

Flere klubturneringer er blevet afbrudt og andre ikke-afviklet (Himmerlandsturneringen ex.). Men 

der har været afholdt 'Sommerskak - når du har tid 2020' i Nørresundby og nærskakken er ellers 

blevet startet igen med Aalborg Byturnering 2020. 

 

Med venlig hilsen 

Bjarne Sønderstrup 

 

8. hovedkreds 

Skakken startede op med et brag i 8 Hovedkreds, da Bornholms Skakklub afholdt en velbesøgt 

Bornholms Sommer Skak i starten af juli. 

Men ellers er skakken er så småt kommet tilbage i klubberne igen, og om vi kommer op på samme 

aktivitetsniveau som sidste år, er endnu ikke til at sige. 

Vi mangler at få spillet et par enkelte holdkampe i vores holdturnering, men den sidste spilles i 

starten af september. 

Forberedelsen til næste sæsons holdturnering er i fuld gang, bl.a. byder det på en ny række som 

kommer til at bestå af en kombination af 6 - og 4- mandshold, vi forventer os en del af den række, 

og tror at det kan tiltrække flere hold. 

Det udsatte delegeretmøde i hovedkredsen afholdes d 4 Oktober 
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Per Rasmussen 

 

9. hovedkreds 

Nærskakken går nu i gang igen med bl.a. koordinerede turneringer i Herning og Skive med 

henholdsvis 46 og 28 deltagere. 

 

Den årlige bymatch mellem Skive og Viborg spilles torsdag den 27. august med 20 spillere på hver 

side. 

 

Særordningen, hvorefter hovedkredsen betaler kontingentet det første år for helt nye medlemmer, er 

nu afsluttet og har omfattet 68 spillere, hvoraf 11 er udmeldt igen, og 1 har skiftet klub undervejs. 

 

Pga. covid 19 måtte hovedkredsens generalforsamling berammet til den 1. april 2020 udsættes. Den 

afholdes onsdag den 26. august, hvor næstformanden, Herning Skakklubs formand Jens Lund 

Jensen, ikke genopstiller til bestyrelsen, hvor han ellers har været med siden 1999. Viborg 

Skakklubs formand Claus Rossen kandiderer til at afløse ham.  

 

Morten Fabrin 


