
Nyt fra hovedkredsene – HB-møde 29. august 2021 
1. HK: 

Først KPI: 

Kvinde andel d.d. ca. 43/916 = 4,7 % (ratio 1:21) 

Børn+Ungdom andel ca. 18 %  

Medlemstallet over de seneste 3 år stabilt.  

 

 



 

Grundet CORONA har KSUs omkostninger været reduceret og alle klubber har haft KSU-
kontingentfri i et kvartal. 

Den tidligere Extracon-turnering, i år Konventum turnering, blev reduceret i format grundet 
Corona. Jacob Carstensen og Sigfred Haubro m.fl. fik planlagt en vellykket turnering i 
sommerferien med 129 deltagere. Og turneringen har ikke påført Konventum eller KSU alvorlige 
økonomiske tab trods de store udfordringer. Man har simpelthen været fleksibel og tilpasset sig 
forholdene og fået det bedste ud af det. Jacob Carstensen har valgt ikke at fortsætte som 
turneringschef, og vi har p.t. ikke nogen til at overtage denne funktion i 2022, der kræver en 
erfaren, ansvarlig og dygtig person. Der er mao. fare for at vi ikke kan holde liv en traditionen med 
en "Politiken-cup" turnering i sommerferien. 

Gentofte Skakklub har ansøgt om optagelse i KSU/DSU, en ansøgning vi snarest vil behandle. 
Gentofte Skakklubs bestyrelse gør en stor indsats for at få startet klubben op, og de har nogle 
kompetencer, som vi ikke selv har i KSU eller i vore klubber (bl.a. kommunikation). Vi håber meget 
det lykkedes og ser frem til at etablere et godt samarbejde. De har fået oprettet deres første 
turnering på skak.dk. 

Ellers er søgningen til turneringer høj i flere klubber, bl.a. har AMS 49 deltagere (de har plads til 
50) i deres klubturnering, og vi har 54 i ØBRO.   

2. HK: 

Skakken i 2. hovedkreds er så småt ved at vende tilbage til det normale billede. I den sidste tid har 
man kunnet se en række indbydelser til forskellige turneringer rundt omkring i hovedkredsen. En 
del klubber har i den forbindelse udvist stor opfindsomhed. Bl. a. har Maribo og Køge begge 
afviklet hurtigskak på lokale godser. Andre klubber har været også aktive i forhold til dagspresse 



og TV, og der har været gang i forskellige former for online-skak. Vi må håbe, at det udmønter sig i 
en medlemsfremgang. 
Vi afvikler forårets delegeretmøde søndag d. 5. september og glæder os til at få gang i 
holdturneringen igen. Spændende bliver det om vi kan nå op på samme deltagertal, som 19/20 
sæsonen. 
Siden sidst er vi blevet en klub færre, eftersom Haslev fusionerer med Faxe Skakklub. 
 
3. HK: 

Hovedkredsen afholder hovedkredsmøde onsdag den 25. august 2021. 

6. HK: 
 
På turneringssiden har vi lagt ud med en succesfuld IM-turnering med Aarhus/Skolerne ved roret 
og spillested i Chesshouse. Det lykkedes arrangørerne at gøre TV2 Østjylland interesseret i 
arrangementet, så vi fik en pæn omtale. 
 
P.t spilles der GM-turnering i Skanderborg med en sideløbende koordineret turnering med i 
omegnen af 70 deltagere, så skaksulten ser ud til at være der. 
 
I september spilles Festugeturnering i Aarhus i Chesshouse og senere følger Senior DM i hurtigskak 
i Aarhus med Dansk Skak Union og Sk. 1968 som arrangører. 
 
Organisatorisk har vi uddannet et nyt ungt medlem fra Aarhus/Skolerne (Philip Konrad Hvid) i 
facebookannoncering - på samme kursus deltog Thomas Vestergaard - , og han har haft sin første 
opgave med at sætte fokus på skoleskakken i Randers, hvor der lige nu kører en kampagne. Så må 
vi se, om det kaster noget af sig. 
 
I weekenden 28. - 29. august afholder vi dommerkursus i Chesshouse. Der var oprindelig 11 
tilmeldte, men 5 har måttet melde fra af forskellige grunde. Hvis I har mulige deltagere, så skriv 
hurtigst muligt til mig. 
 
Generalforsamlingen har efter forslag fra turneringslederen på baggrund af hans erfaringer med 
klubberne vedtaget et nyt reglement for holdturneringen. Kort fortalt går det ud på, at grupperne 
sammensættes efter styrke, som man kender det fra de koordinerede turneringer, og dermed 
bliver der kun oprykning til divisionsturneringen. Ændringen imødegår de vanskeligheder, der har 
været med gruppesammensætningerne de senere år, hvor klubber på grund af svigtende styrke 
ikke har ønsket at besætte den plads, de ellers havde efter op- og nedrykningsreglerne. På den 
måde ønskes en mere harmonisk sammensat holdturnering. 
På skoleskaksiden er Aarhus Skoleskak klar med sin 47. Sahllejr i efterårsferien. Spillere fra resten 
af landet kan også melde sig. 

7. HK: 



Hovedkredsen har afholdt ordinær generalforsamling 20.juni. Referat af mødet kan ses 
på http://www.nordskak.dk/449759367. Det kan her nævnes at Jens Riis blev afløst på 
kassererposten af Willy Møller, Aars. 

På turneringsaktivitetssiden kan det nævnes, at Aars Vinter blev færdigspillet i maj/juni og at 
Nørresundbys vinterturnering også blev færdigspillet sidst på foråret. I sommer har Nørresundby 
afviklet ”Sommerskak – når du har tid”. Lige nu starter vi Aalborg Byturnering med foreløbigt 40 
deltagere, og vi håber på en normal sæsonstart i klubberne herefter. 

8. HK: 
 
I 8 Hovedkreds kan man mærke at der er ved at komme gang i tingene igen, og det ses også på 
medlemstallet, pr. 1/8 var vi flere medlemmer en vi var 1/8 sidste år, dog 6 medlemmer mindre 
end hvis vi går 2 år tilbage. 
  
Hovedkredsen holder delgeretmøde d. 18/9 2021, og klubformændene vil blive inviteret på en 
middag forud for mødet, vi syntes at det var på tide at forkæle disse. 
Hovedkredsen skal også have ny formand, idet Jacob Werner har meldt sig på banen, så jeg 
meddelte ham at det var godt, og at jeg ikke ville stille op imod ham. 
Holdturneringslederen er ved at gøre klar til en ny sæson med holdkampe, og vi vil forsøge at lave 
en række hvor der kan stilles med fælleshold. 
 
9. HK: 
 
Skakken med bræt og brikker er så småt kommet i gang igen. Holstebro Skakklub afholdt 
koordineret turnering i maj-juni med 26 deltagere. 
Emil Zander, Kjellerup, blev nr. 2 i U12 ved EUmesterskabet for ungdom i Østrig. 
Hovedkredsen har mistet netto 36 medlemmer det seneste år, især blandt voksenmedlemmerne, 
så vi nu er nede på 299 foruden 5 enkeltmedlemmer. Nedgangen skyldes blandt andet, at Ikast 
Skakklub med 10 medlemmer er udmeldt af unionen. 
Der holdes generalforsamling den 25. august, hvor bestyrelsen stiller op til genvalg, dvs Morten 
Fabrin (formand), Aksel Hansen (kasserer), Claus Rossen (næstformand), Steen Juul Mortensen 
(sekretær) og Leif Hamborg (holdturneringsleder og kartoteksfører). 

Sydjysk: 
Senior-DM 2021 

Blev igen i år afviklet på Løgumkloster Højskole - arrangeret i et samarbejde mellem DSU og de 
lokale klubber i Løgumkloster og Tønder. Det skete med et rekordhøjt deltagerantal, og selv om en 
positiv Coronatest mellem 1. og 2. runde momentant kastede grus i maskineriet, lykkedes det at 
gennemføre turneringen på bedste vis. 

Generalforsamling 

Sydjysk Hovedkreds´ ordinære generalforsamling, der i henhold til vedtægterne skal afholdes i 
februar eller marts måned, er i år udsat til lørdag den 18. september.  



Holdturneringen 

Invitation til holdturneringen er udsendt til Hovedkredsens klubber. Vi håber, at holdturneringen i 
år kan gennemføres uden afbrydelser. 

Fredericias Skakhistorie igennem 120 år  

Niels Nybo Jakobsen er dykket ned i Fredericias skakhistorie, og det er der kommet en fin 
jubilæumsbog ud af. Den 19-08-2021 holder forfatteren foredrag om bogens tilblivelse på 
Fredericia Bibliotek. 

 


