
Nyt fra hovedkredsene – HB-møde 14. februar 2021 

1. HK: 

Intet nyt. 

2. HK: 

Vi nåede kun ganske få runder i mesterrække og B-rækker. Vores A-række kom aldrig i gang.  
Med udsigten til at det ville blive mere end vanskeligt at få gennemført holdturneringen, valgte vi at 
aflyse helt. 
 
Ellers sker der ikke meget for tiden. Dog er det glædeligt, at en del klubber har fået gang i skak over 
nettet. Bl. a. har Faxe og Haslev afviklet et kommunemesterskab, som fik stor bevågenhed af det 
lokale dagblad. 

3. HK: 

DM afholdes ikke i påsken 2021. 

6. HK: 

Aktiviteten har af gode grunde været begrænset siden seneste møde 

Chess House har fået nye lokaler på den gamle journalisthøjskole i den nordlige ende af Århus med 
bl.a. lavere husleje til følge, men også med mulighed for aktiviteter med mange deltagere. 

Nogle klubber, men langt fra alle arrangerer skak på nettet for deres medlemmer 

Hovedkredsen arbejder på at få uddannet en person til varetagelse af medlemshvervning via sociale 
medier (hjælp til klubberne) 

Med 6,5 point af 9 var Filip Boe Olsen, Skanderborg Skakklub blot et halvt point fra en GM – norm 
i Chess House GM turnering, der blev afviklet 29. november til 5. december. Hvad det ikke blev til 
i norm, blev det til gengæld i ratinggevinst, hvor Filip spillede sig til 2,5 point over forventet score. 

En af Skanderborg Skakklubs spillemæssigt markante skikkelser gennem mange år er gået bort den 
17. december 2020, 86 år gammel. Henning Møller var i årrække Skanderborg Skakklubs stærkeste 
spiller. Han kom til byen i 1966 og blev straks Skanderborgmester. I 1968 deltog Henning i 
Påskestævnet i Eliteklassen, som var lige under Landsholdsklassen. Inden da havde han udfoldet sig 
i Brønshøj Arbejder Skakklub, for hvem han deltog i forbundsmesterskabet under Dansk Arbejder 
Skak og vandt i 1964. 

7. HK: 

Intet nyt 

 



8. HK: 

Intet nyt 

9. HK: 

Holdturneringen 2020/21, hvori der kun var spillet få kampe, er aflyst, og vi håber at starte på en 
helt frisk i oktober 2021. 

Lyspunktet under coronatiden, hvor alle klubber er lukket, er hovedkredsens onlineklub på Lichess. 
Det er medlemmer af Skive Skakklub, der har taget initiativet, og som står for at arrangere 
turneringer hver tirsdag aften. Der spilles enten lynskak med 5min. +3 sek. eller hurtigskak med 10 
min + 3 sek , og i dag, lørdag den 6/2, holdtes en hurtigturnering med 15 min. + 5 sek.  
Efter at turneringerne er blevet styrkeopdelt i 2 eller 3 grupper, er interessen vokset, navnlig på 
basisniveauet, så der pt er 107 medlemmer af klubben, og 35-40 deltagere er med hver tirsdag, dog 
kun 21 til lørdagshurtigskakken i dag, og der er spillere med fra næsten alle hovedkredsens 12 
klubber.  
 
Sydjysk Hovedkreds: 

Aflysninger, aflysninger, aflysninger… 

Efter de senest udmeldte restriktioner og forlængelser har Sydjysk Hovedkreds valgt at aflyse alle 
de traditionelle arrangementer – d.v.s.: 

 SydGrandPrix (7 hurtigturneringer i løbet af en sæson), der pga. Corona slet ikke er kommet i 
gang i denne sæson  

 Holdturneringen, der har været påbegyndt og for 4-mandsgrupperne blev søgt afviklet, så længe 
forsamlingsrestriktionerne lød på max. 10 personer 

 Pokalturneringen – aflysning af planlagt kvalifikationsstævne den 11. april 
 

Hovedkredsgeneralforsamlingen 

Desuden har bestyrelsen besluttet igen i år at udsætte den årlige hovedkredsgeneralforsamling (fra 
20. marts til 18. september 2021). 

Potentielle, nye medlemmer 

Netflix-serien Queen´s Gambit og efterfølgende omtale af skak i medierne har givet kontakt til nye 
skakinteresserede, hvorfor den manglende mulighed for at byde disse velkommen til et sædvanligt 
klubliv i øjeblikket er ekstra frustrerende. 

Online-skak 

Onlineskak er en ny aktivitet, der også kan tiltrække nye medlemmer. Ca. en fjerdedel af 
hovedkredsens klubber har taget initiativ til online-skakturneringer – fortrinsvis for klubbens egne 
medlemmer. 

 



Senior DM 2021 

Senior DM er igen i år henlagt til Løgumkloster Højskole i perioden 30. maj – 5. juni.  

 
 


