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Nyt fra hovedkredsene 
 
 

Nyt fra 1. Hovedkreds 

 
Der har været Delegeretmøde i 1. HK, og der er valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen, og skiftet 

rundt på nogle poster. Undertegnede er ny formand, og vi har også fået ny kasserer. Bestyrelsen er 

nu på 5 mand. 

 

Medlemstallet er p.t. faldet med 56 siden årsskiftet, og vi har 900 medlemmer nu. 

 

Af de 41 enkeltmedlemmer, vi er blevet tildelt, har ca. 17 betalt og er medlem. 10 har ønsket at 

skifte til en klub eller ønsker ikke at fortsætte som enkeltmedlem, 11 har ikke svaret og yderligere 3 

har ikke en e-mail.     

 

Opsigelsen af serveraftale med Xtracon er gået ud over Sponsoraftalen med vores sommerturnering 

i Helsingør, Xtracon Open. Her mangler vi så mange penge, håber at besparelsen med den ny 

udbyder er meget stor. 

 
Vi har valgt at udsætte starten på holdturneringen med fire uger, og så må vi se, om der bliver åbnet 

op eller vi skal finde på alternative løsninger.  

 

7. november 2020, Holger Lodahl 

  

 

Nyt fra 2. Hovedkreds 

 
Umiddelbart efter sommerferien så det ud til, at skaklivet i hovedkredsen atter skulle komme i 

omdrejninger. Vi må desværre som resten af skak-Danmark konstatere, at sådan skulle det ikke gå. 

På ungdomssiden er sæsonfinalen i UGP aflyst. Udsat er også Sjællandsmesterskabet for Ungdom, 

der skulle have været spillet i Dianalund. Planlagte UGP`ere selvfølgelig ikke kommet i gang. 

Det lykkedes holdturneringslederen med en del besvær at få stablet en noget amputeret 

holdturnering på benene. Flere klubber har tilmeldt noget begrænset - andre har helt trukket sig. 

Således er der i år kun 6 hold i mesterrækken og slet ingen C-rækker. Det lykkedes, at spillet første 

runde efter planen. Men herefter må vi jo kun samles max. 10 personer. Det betyder, at B-rækkerne 

spilles efter planen. Alt andet ligger stille. Det bliver spændende at se, hvordan og hvornår 

turneringen kommer i gang igen. 

 

 

Nyt fra 3. Hovedkreds 
Der er ikke noget til det punkt fra 3. HK 

 

Mvh Michael Nielsen 
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Nyt fra 6. Hovedkreds 

Ligesom vi havde vedtaget et fint sæt retningslinjer for holdskakken blev forsamlingsforbuddet sat 

ned til 10 personer og holdturneringen er derfor som alle andre steder lagt ned bortset fra D-rækken, 

hvor der spilles med 4-mands hold. 

Klubturneringerne søges gennemført på forskellig kreativ vis. 

På ungdomssiden holder Chess House stadig liv i sine arrangementer ligesom der gennemføres 

juniortræning rundt omkring, men vi savner skaklejerne og andre sociale tiltag. Forventningen lige 

nu er, at Chess House kan se frem til nye lokaler efter nytår. 

Hovedkredsen har dialog med Aarhus Skoleskak om undervisning for lærere og elever på skolerne 

6.hk holder dommerkursus i weekenden den 30./31. januar i Chess House. Med et 

forsamlingsforbud på 10 er vi tæt på fyldt, men en enkelt kan vi finde plads til, hvis der er 

interesserede. 

 

Mvh 

Claus 

6hk 

 

Nyt fra 7. Hovedkreds 

Der er desværre ikke så meget (positivt) nyt heroppefra.  

Holdturneringen har helt været udsat, og nu også til 3/12, på grund af coronarestriktionerne, der 

rammer hårdt i de fleste nordjyske kommuner. Reelt er det kun Aalborg, Nørresundby og Skørping, 

der kan få lov til at spille under forsamlingsforbuddet på 10 personer, og der ventes derfor på bedre 

tider. 

Eneste divisionskampe, der er gennemført, er således Jetsmarks i skakligaen og Nørresundbys kamp 

mod Viborg i 1.division gr. 2 samt Skørping - Silkeborg og Jetsmark 2 - Randers i 2.division gr. 4.  

Med venlig hilsen Bjarne 
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Nyt fra 8. Hovedkreds 

 
Der bliver intet nyt fra 8 hovedkreds i denne omgang 

 

Per Rasmussen 

 

 

Nyt fra 9. Hovedkreds 

 
Ikast Skakklub med 10 medlemmer er udmeldt af unionen pr, 30/9 2020. Klubben har siden 2013 

haft 10 eller 11 medlemmer, heraf ingen under 20 år. Medlemmerne er blevet opfordret til at 

indmelde sig i andre unionsklubber eller at blive enkeltmedlemmer, men kun 1 har indmeldt sig. 

 

I holdturneringen gennemførtes 3 af de 4 kampe i Mesterrækken den 25. oktober, men alle kampe i 

2. runde er udsat. I A-rækken er alle kampe i 1. og 2. runde udsat. I B og C, hvor der spilles med 4-

mandshold med start i november, forventes de fleste kampe i 1. runde at blive gennemført 

planmæssigt. 

 

En række klubber har udsat aktiviteterne efter skærpelsen af forsamlingsforbuddet, men enkelte 

koordinerede turneringer spilles som planlagt, naturligvis under overholdelse af retningslinjerne. 

 

6. november 2020 Morten Fabrin 

 

 

 

Nyt fra Sydjysk Hovedkreds 

 
Sådan nogen som os… - frivillige i foreningslivet – ”lever” af at have mange sociale kontakter. 

Vore medlemmer er desuden vant til, at vi definerer nogle rammer, der skaber et forudsigeligt 

forløb i en normal skaksæson. Sådan er det ikke i øjeblikket, hvor Covid-19 skaber så megen 

ravage, at selv ikke de øverste myndigheder i landet kan skabe forudsigelighed og rammer for 

rettidig planlægning, der kan holde til mødet med virkeligheden. Udover de centrale retningslinjer 

kan kommunerne lokalt vælge at lægge yderligere restriktioner på brugen af de lokaler, som de 

fleste klubber er helt afhængige af. Læg dertil, at vore medlemmer har forskellige holdninger til, 

hvad der er rimeligt at gøre i situationen. Retningslinjer og sund fornuft må spille sammen. En 

vanskelig cocktail for både klubber og Hovedkreds. 

 

SydGrandPrix 2020/21. De 2 første stævner i en serie af 7 hurtigskakturneringer er foreløbig 

aflyst. De næste afdelinger er planlagt til henholdsvis 28. november og 28. december. De kan ikke 

gennemføres, hvis de nugældende forsamlingsrestriktioner (10 deltagere) forlænges. 

 

Holdturneringen. Er ganske vist kommet i gang, men kun ganske få kampe er afviklet, idet vi i 

HK-bestyrelsen i en udmelding til klubberne har anlagt følgende forsigtighedsprincip: ”Hvis blot ét 

af holdene i en match ikke er trygge ved at skulle spille, aftales en aflysning/udsættelse, og HK-

turneringslederen orienteres straks.”  

Der er spillet en enkelt kamp i Mesterrække 1, men ellers har vi besluttet at aflyse/udsætte alle 

kampe for 8-mandshold – foreløbig gældende for 1. og 2. runde. Uanset om det skulle lykkes at 

http://sydjysk-hk.dk/wp-content/uploads/2020/10/HK-Corona-udmelding-oktober-2020.pdf
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komme i gang med 3. runde før jul, bliver det svært at finde datoer til afvikling af de udsatte kampe 

i det nye år. 

I øvrigt har kun 6 af de berettigede 8 hold kunnet stillet hold til Mesterrække 2. I stedet er rækken 

suppleret med 8-mandshold fra andre af hovedkredsens klubber. I alt er 31 holde tilmeldt 

turneringen – 16 i 2 8-mandsrækker samt 15 i 3 4-mandsrækker. 

 

Hovedkredsgeneralforsamlingen. Blev efter udsættelse fra marts måned afholdt den 5. september 

2020. Selv generalforsamlingen gav ikke anledning til større diskussioner, og alle valg var genvalg. 

Formanden nævnte i beretningen, at han ikke betragter formandsposten som en livsstilling. Samme 

holdning har andre af bestyrelsens medlemmer. Omvendt er det uhensigtsmæssigt, hvis flere 

nøglepersoner forlader bestyrelsen på samme tid. 

 

Inspiration fra Hillerød. Hans Endrup Jacobsen (Hillerød Skakklub) var i forbindelse med 

hovedkredsgeneralforsamlingen inviteret til at levere et oplæg under overskriften: Hvad skal der til, 

når en skakklub skal trives og udvikle sig? Visioner og praksis.  

Oplægget og den efterfølgende diskussion har givet anledning til en drøftelse i HK-bestyrelsen af en 

række ideer, som vi efter afstemning og prioritering sammen med klubberne vil arbejde videre med 

over tid: 

 

o Seminar: F.eks en studietur til Boca Juniors i Odense for juniorledere og kommende 

juniorledere. 

o Hjælp til Hjemmeside: Hjælp til de klubber, der ikke har en hjemmeside. 

o Fremstilling af plakater til lokal ophængning. 

o Foldere til omdeling lokalt. 

o Støtte til propagandaarrangementer (open by night, byfester, torvedage og lign.)  

o Kontakt til lokalpolitikere, kulturudvalgsformand og embedsværk i kommunen. 

o Facebookkampagne. 

o Fremstilling af fælles merchandise (kaffekrus, kuglepenne, nøgleringe…) 

o lave et årshjul for tilbagevendende arrangementer. 

o Juniorskak i klubber, der ikke har det 

o Synliggørelse via nettet 

o Behovet for dommere og dommerkurser 

 

Esbjerg Efterår 2020. Esbjerg Skakforening afviklede for 3. gang sin efterårsturnering – i sidste 

weekend af efterårsferien. Det skete med en deltagerbegrænsning på 40. Turneringsvinder Christian 

A. Eriksson på korrektion foran IM John Rødgaard og FM Viktor Haarmark Nielsen. 

 

Jubilæum. Skakklubben Alssund – en fusion af flere lokale klubber – bliver 50 år i år. I den 

anledning har klubben arrangeret Alssund 50 års jubilæumsturnering med flotte præmier, 

men begrænset tilslutning. Den planlagte reception og simultan (Bjerre) den 21-11-2020 har 

desværre måttet aflyses.   

 

/Karl Posselt 

 

 

 

https://www.skakforeningen.dk/esf_esbjergefteraar2020.html

