
Pkt. 13 Nyt fra hovedkredsene – HB-møde 7. november 2021 

1. HK: 

Skakforeningen ØBRO har afholdt 85 års jubilæumsturnering i efterårsferien, men deltagelse af 
GMer og IMer. Der var livedækning fra turneringen. 
 
Gentofte Skakklub er i gang med deres 1. turnering og har to hold med i holdturneringen, de er 
kommet igang! 

2. HK: 

Siden sidst har vi fået afholdt vores delegeretmøde.  

1. runde er afviklet i holdturneringen er afviklet – nu håber vi, at vi kan få lov til afvikle de 
resterende runder uden afbrydelser. Som en lille succeshistorie kan nævnes, at Kalundborg 
Skakklub har lavet en facebookreklame, som nåede ud til 3400 mennesker. Efterfølgende har 
klubben fået 6 nye medlemmer. Pris: 300 kr. Se evt. mere på www.2-hk.dk  

Faxe og Haslev er nu fusionerede og deltager som Faxe Skakklub med to hold i hovedkredsens 
mesterrække. 

3. HK: 

Vi har i løbet af september og oktober haft mange store arrangementer, som forhåbentlig har bevist 
at der på Fyn kan afvikles turneringer som er værd at besøge.  
 
Først Ungdoms-DM med Læseforeningen som arrangør, blev afholdt fredag-søndag på Tietgens 
KompetenceCenter i den nordvestlige del af Odense.  
Så startede Odensemesterskaberne fredag d. 15/10, hvilket også var samme dag at lokalerne på 
Hotel Svendborg skulle gøres klar til DM. 
 
Odensemesterskaberne blev arrangeret af FREM skakklub og havde hele 111 deltagere og blev 
afholdt på Giersing Realskole i Odense C, som har været rammerne for den traditionsrige turnering 
i flere år. 
 
FREM vil ligeledes også stå som arrangør til at finde Odensemesteren i Lynskak ved et separat 
stævne i starten af november, som vi kan se frem til. 
 
Vi havde fornøjelsen at kunne stå for DM, på Hotel Svendborg igen i år, som nåede op på 134 
deltagere, fordelt over forskellige grupper, og 72 deltog til Lyn-DM som blev afholdt om fredagen 
d. 22/10. 
 
Vi forsøger at få indført at skak ikke kun skal være i klubbernes sædvanlige lokaler, vi i FU i 3.HK 
har sat en handleplan i værk, for at gøre skak mere synlig i bybilledet, og tilbyder klubberne at være 
inde over afholdelse af arrangementer i indkøbscentre/torvehaller/rådhuspladser, hvis de har 
interesse i at skabe lidt opmærksomhed omkring deres klub. 



6. HK: 

Klubberne er kommet fint i gang rundt omkring og heldigvis lidt fremgang til de hårdest ramte 
klubber på medlemssiden 
 
- 24.-26 september var Chesshouse ramme for en landsholdstræning og hovedkredsens medlemmer 
fik mulighed for at spille lyn mod landsholdsspillerne fredag aften. 
 
- Nordre Skakklub fylder 90 år den 17. november og fejrer dette med et internt arrangement. 30. 
oktober fejrede man dog den kommende fødselsdag med et mere udadvendt arrangement med 
foredrag af Jesper Thybo. 

7. HK: 

I Nordjylland er vi tilbage til normal aktivitet.  
Aalborg Byturnering er afviklet med 40 deltagere, og der er afviklet 3 hurtigturneringer i GP-serien 
i Aalborg, Aars og Sæby.  
Klubturneringer er startet og holdturneringen ligeså med 8 hold (6 mands) i Mesterrækken, 8 hold 
(4 mands) i A-rækken samt 6 hold (4 mands) i B-rækken.  
I Aalborg Skakforening har vi oplevet en bemærkelsesværdig medlemstilstrømning på 25 nye 
navne. Der er således 70 med i klubturneringen og 11 hold med 56 deltagere i holdturneringerne, 
heraf 12 nye. Tranum Skakklub er derimod desværre lukket. 

8. HK: 
Organisatorisk: Det lykkedes at få afviklet det corona-forsinkede delegeretmøde den 18. 
september med fremmøde fra 11 ud af 16 klubber. 

Jakob Werner (Allerød) blev valgt til ny formand for hovedkredsen, hvor han efterfølger Per 
Rasmussen (Bornholm). 

Samtidig blev der valgt yderligere to nye bestyrelsesmedlemmer: Reto Utiger Sørensen (Sjælsø) 
valgtes til kasserer og kartoteksfører, mens Peter Willer Svendsen (Hillerød) blev valgt til 
ungdomsleder. 

En stor tak skal lyde fra hovedkredsen til Per Rasmussen og Heidi Jørgensen for deres indsats 
gennem mange år som hhv. formand og kasserer. 

Lars Erik Linderod (Nordsjælland) fortsætter som holdturneringsleder, mens bestyrelsen vil 
rekruttere yderligere to medlemmer i den kommende tid. 

Medlemstallet er stabilt og i svag fremgang, fremgik det af Per Rasmussens afsluttende 
formandsberetning. Nedgangen under corona-tiden er således vendt, og det tabte vundet ind igen. 

Ny klub på vej: Den 13. oktober blev der i Tune afholdt et informationsmøde, hvor der blev taget 
initiativ til at starte en ny klub. Lars Erik Linderod og Jakob Werner repræsenterede DSU, og 
hovedkredsen vil gøre meget for at støtte op om det nye projekt. 

Der er således udsigt til, at der snart igen kommer en klub i Greve Kommune, formentlig med en 
opstart med ca. 10 medlemmer, hvoraf de fleste for år tilbage har været med i andre klubber. 



Turneringer: Der afholdes Junior Kronborg Master den 30. oktober 2021 i Helsingør samt 
Nordsjælland Weekend EMT den 7.-9. januar 2022 i Allerød. 

Øvrige initiativer: Den nye bestyrelse håber at sætte flere nye aktiviteter i gang på opfordring fra 
klubberne; det kan f.eks. være juniorturneringer og et dommerkursus. 

 

9. HK: 

Årets generalforsamling blev afholdt den 25. august med deltagelse af 10 af hovedkredsens 12 
klubber repræsenterende 92% af medlemmerne. Bestyrelsen blev genvalgt. 
  
Holdturneringen 2021/22 er ved at gå i gang med 5 hold i divisionerne, 6 i M, 8 i A, 6 i B og 6 i C. I 
B og C spilles med 4-mandshold. Der er en fremgang på 4 faste holdspillere i forhold til den 
afbrudte sæson 2020/21. 
  
4 individuelle turneringer i hovedkredsen er nyligt afsluttet med følgende deltagertal i parentes: 
Holstebro åben (21 med Ole Østergaard som vinder af Mesterklassen med 5/5 og kandidatresultat), 
Skive Klub Efterår (37, med Claes Løfgren som vinder af Mesterklassen med 7/7 og 
kandidatresultat), Herning By (40) og Viborg Hærvej (22). 
  
I gang er p.t. THY Open i Thisted (15), Herning Klub (34), Viborg Efterår (28) og Holstebro 
Efterår (16). 
  
I weekenden 5.-7. november spilles Skive Bymesterskab, hvor der pr. 26/10 er tilmeldt 31 
deltagere, men flere ventes at komme til. 
  
Ved DM i Svendborg vandtes basisklassen G7 af Emil Zander (født i 2010) fra Kjellerup Skakklub 
med 6 points af 7 mulige. Emil var seedet som nr. 10 af de 20 deltagere og avancerede fra 1675 til 
1789 i dansk rating, fra 1774 til 1869 i FIDErating. 

 

Sydjysk Hovedkreds: 

Generalforsamling 

Sydjysk Hovedkreds´ udsatte generalforsamling blev afholdt lørdag den 18. september 2021.  
Under beretningsdiskussionen blev det bl.a. nævnt, at klubberne kunne have ønsket sig klarere og 
tidligere udmeldinger vedr. Covid-19 i efteråret 2020 – både fra DSU og Hovedkredsen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til vedtægterne hvert år. Alle valg var genvalg, selv om 
flere medlemmer af bestyrelsen har signaliseret, at de ikke betragter deres bestyrelsespost som en 
livsstilling! 

 

Holdturneringen 



Holdturneringen 2021-22 sættes i gang med 180 deltagere mod 188 i den planlagte sæson for 2020-
21. Desværre er det ikke lykkedes at få en fuldtallig Mesterrække 2. Den spilles i denne sæson med 
kun 5 (8-mands)hold mod tidligere 8 hold. Til gengæld er der lidt flere hold i 4-mandsrækkerne. 

 

4. Esbjerg Efterår 2021 – Esbjergmesterskabet 2021 
Turneringen blev spillet i weekenden 22.-24. oktober efter ”svensk” model med 3 hurtigpartier + 4 
alm. nærskakpartier. 3 spillere delte 1. pladsen: IM Nicolai V. Pedersen, Skanderborg Skakklub, 
IM John Rødgaard, Esbjerg Skakforening og Christian Altenburg Eriksson, Caïssa Gladsaxe, alle 
med 6 point. 

SydGrandPrix 

SydGrandPrix er igen programsat med 7 hurtigturneringer i løbet af sæsonen 2021-22. 

 

 


