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Beretning HB-møde 6. november 2022  

 

Resultatdel. 

 

Kvinde DM 

WFM Louise Fredericia fra Gentofte Skakklub, blev kvindedanmarksmester ved at vinde 

weekendstævne i ØBRO. 2½/4 point var tilstrækkeligt til at sikre hendes 3die DM titel. 

 

Ungdoms DM 2022 

U08: Jingsong Nielsen, Skak for Sjov med 7½/9 

U10: August Jalving, Skak for Sjov med 6½/7   

U12: Emil Zander, Kjellerup Skakklub med 6½/7 

U14: Vitus Bondo Medhus, Skakklubben Evans med 5/5 

U16: Mikkel Vinh Løftgaard, Læseforeningens Skakklub med 4/5 

U19: Casper Yukun Liu, BMS Skak med 4/5 

 

Senior DM i hurtigskak 

50+:  FM Mads Boe, Århus Skakklub/Skolerne med 7/8. 

65+: Peter Jørgen Dam Mikkelsen, Skørping Skakklub med 6½/8 

 

 

Organisatorisk. 

 

Dansk Skaksalg lukket 

Dansk Skaksalg lukkede for butikssalget den 30. september, og dermed sluttede en ca. 45 år lang 

epoke i Dansk Skak Unions historie, hvor medlemmerne har kunnet købe billige skakmaterialer 

direkte fra Unionen. Tilbage er nu at få opgjort aktiver og passiver, samt truffet beslutning om 

hvorledes de resterende varebeholdninger skal realiseres. 

 

Esbjerg Skakforening fejrer 100-års jubilæum 

Esbjerg Skakforening og Skakklubben Centrum fylder 100 år her i 2022, og klubberne arrangerede i 

den forbindelse både en opvisningsmatch og en koordineret weekendturnering på Rybners HTX i 

Esbjerg.  

Dansk Skak Union støttede festlighederne med et beløb som har gjort det muligt for arrangørerne at 

komme ud med livetransmission fra begivenhederne, og fremtidige begivenheder. Undertegnede var 

desuden en tur forbi med en lille opmærksomhed til bestyrelsen, og tog hjem derfra med en 

opfattelse af at man virkelig er parat til at gøre en stor indsats for at få Esbjerg markant tilbage på 

skakkens danmarkskort.  

 

Alle årgange af Skakbladet er nu online 

Danbase er nu kommet i mål med et stort projekt, som har kørt over nogle år – nemlig at få samtlige 

årgange af Skakbladet gjort tilgængelige online! På vegne af Danbase skriver Tom Skovgaard 

følgende til skak.dk om det omfangsrige projekt: 

Alle årgange af Skakbladet fra 1904 til det nyeste Skakblad 2022 nr. 3 er nu tilgængeligt i PDF-

format. De nyeste årgange fra og med 2002 er i søgbar PDF, idet de er genereret ifm redigeringen, 

mens alle ældre årgange er scannet. 
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Det store scanningsarbejde er udført af Lars Zwisler, som også har scannet et stort antal klubblade, 

mens undertegnede har samlet de scannede enkeltsider i PDF-filer – én for hvert blad. 

 

Partisamlingen i Danbase, som løbende udbygges af Danbase team’et både med aktuelle partier og 

med historiske partier, har dermed nu også fuld mulighed for at referere med dybe links direkte ind i 

de enkelte numre af Skakbladet, hvor det er aktuelt. Men ellers kan de gamle numre af Skakbladet 

naturligvis også blot bruges til opslag og læses af historisk interesse. 

 

Poul Jacobsen 


