
Nyt fra hovedkredsene – HB-møde 2. maj 2021  

1. HK:  

Gentofte Skakklub, er blevet til noget. De har vedtægter og bestyrelse og starter op.   
Vi sender tilbud på assistance til LGBT-skak 2021 til Arild. 

2. HK:  

Siden sidst har der også i 2. Hovedkreds været lukket ned for stort set alt fysisk skak. I takt med 
den gradvise genåbning er indbydelser og nye aktiviteter så småt ved at dukke op i kalenderen. 
Ellers har perioden selvfølgelig været præget af skak på nettet. Hovedkredsen mangler stadig at 
afholde sit delegeretmøde. 

3. HK:  

Intet nyt  

6. HK: 

Ikke meget denne gang, men klubber med skak for børn begynder så småt 
igen. 
Chesshouse overtager nye lokaler den 1. maj. Vi glæder os til at se dem 
og tage dem i brug. 
Chesshouse har slået en turnering op for børn den 22. og 23. maj 2021. 7 
runder på to dage. 
Vi sender et medlem på kursus i facebookannoncering sammen med en 
DSU-medarbejder den 17. maj i håb om at kunne hjælpe klubberne 
fremover med dette arbejde. 
Kredsen er tilsyneladende sluppet nogenlunde i forhold til tab af 
medlemmer under coronaen. Faktisk har Aarhus Skakklub øget sit 
medlemstal. 
Generalforsamling forventes afholdt den 20. juni 2021. 

7. HK:  

Der ikke er sket noget som helst. Vi har planlagt hovedkredsmøde 20. juni 2021 

8. HK:  

Intet nyt  

9. HK: 

I 9. hovedkreds er der fortsat online hurtigskak eller lynskak hver tirsdag aften på Lichess. 
Hovedkredsens onlineklub har pt 122 medlemmer.  
Holstebro Skakklub har arrangeret en simultan mod sit tidligere medlem, GM Peter Heine Nielsen, 
naturligvis online. Der var 7 deltagere, hvoraf 2 opnåede remis, og resten tabte.  



I holdturneringen 2021/22 spiller Mesterrækken som vanligt samme søndage som 1. og 2. division 
og de øvrige rækker på hverdagsaftener de følgende dage.  

Sydjysk Hovedkreds:  

Online-skak 
Der er opstået mange muligheder for at spille onlineskak i form af turneringer med forskellig 
deltagerkreds (klubbens egne medlemmer eller åbne turneringer) og betænkningstid. Det er der 
heldigvis nogle, men fortsat en mindretal af medlemmerne, der benytter sig af. Alderen er en 
parameter, og den ser også ud til at slå igennem på den måde, at alder og betænkningstid hænger 
sammen. Jo kortere betænkningstid, desto yngre deltagere. 

Fredericia IM Chess 
Fredericia Skakforening har ikke opgivet at gennemføre det tilbagevendende arrangement i 2021. 
Det lod sig ikke gøre i Kristi Himmelfartsweekenden, men forsøges kombineret med et 
SydGrandPrix-stævne (hurtigskakturnering) til efteråret. 

Senior DM 2021 
Den opsparede sult efter at komme til at spille analog nærskak med almindelig betænkningstid er 
stor. Tilmeldingerne til Senior DM 2021 i Løgumkloster slår alle rekorder, og der er p.t. tilmeldt 97 
skakspillere – 3 i grupper 50+ og 64 i gruppe 65+. 


