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Nyt fra Hovedkredsene. 
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Medlemstallet ligger stabilt.  

Vi er sandsynligvis blevet en skakklub mindre, Tårnby medlemmer melder sig ind i AMS har jeg 

fået at vide.  

Det er svært med frivillige, vi er ikke fuldtallig i KSU-bestyrelsen efter seneste delegeretmøde, vi er 

blot 4, og skal være 5-8 medlemmer. Hertil kommer at Peter Olsen stopper efter denne holdsæson 

med at være turneringsleder for holdturneringen.   

Vi har fået fjernet nogle hjemmesideomkostninger bl.a. og har kunnet sænke kontingentet med 5 kr. 

i kvartalet pr. medlem i klubberne.  

Vi har to dygtige juniorledere i bestyrelsen, så den del er jeg helt tryg ved.  
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Den generelle medlemsudvikling har ikke været tilfredsstillende. Ved sidste møde forventede jeg på 

baggrund af forskellige initiativer og positive tilbagemeldinger fra klubberne, at en fremgang ville 

afspejle sig i medlemstallet. Det har desværre ikke været så tydeligt. 

Vi har fået gang i holdturneringen. Klubberne er desværre noget tilbageholdende med at tilmelde 

hold. Det har således ikke været muligt at danne C-rækker i år. Vi havde håbet, at C-rækkerne 

kunne være en løftestang for igangsættelse af holdskak for ungdomsspillere evt. som 

søndagskampe. 

UGP-serien er sat i gang med foreløbigt 5 stævner. 

Ellers er der som vanligt god gang i diverse turneringer rundt omkring i klubberne, hvilket blandt 

andet fremgår af listen vedr. hovedkredsens EMT-konkurrence. 
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Sommerskak på mandage igennem juli måned på en café i Odense centrum 

Fynsmesterskab i Lynskak i Ejby af Maskinfabrikken og Ejby skakklub d. d. 27/8-2022 

Ungdoms-DM med Læseforeningens Skakklub som værter på Tietgens kompetence center i Odense 

V fra 30/9 til 2/10. 

Fåborg holdt skakarrangementer i hele efterårsferien (uge 42), med blandt andet simultan mod 

Ukrainsk stormester 

Odensemesterskab af FREM som værter fra d. 14/10 til 16/10 

Odensemesterskabet i Lynskak i FREM skakklub holdes d. 4/11 - 2022 
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1. Ny og spændende skakbog af Aarhus/Skolernes formand: 

Historiker og FIDE-mester i skak, John Rendboe, præsenterer sin nye bog “Skakkens helte – i den 

smukke tid” til en bogreception lørdag den 5. november kl. 17.00-18.00 i Skaksalonen på Falkoner 

Alle 36, 2000 Frederiksberg. Alle er velkomne; der er gratis entré og tilmelding er ikke nødvendig – 

duk blot op. Der bliver i Skaksalonen budt på lidt at drikke og snacks, og hvis nogen fristes til at 

købe bogen (pris 229 kr.), signerer John Rendboe den gerne. 

 

2. Skanderborg Skakklub arbejder på at præsentere sig bedre for nye medlemmer. Klubben har lavet 

denne flotte præsentation, der ligger på klubben hjemmeside: 
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https://skanderborgskakklub.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/NytMedlemFlyer.pdf 

 

3. Efter nedlæggelsen af Chess House stod to klubber uden tag over hovedet. De har nu begge 

fundet fine spillesteder. Nordre spiller i lokaler ved Christians kirken i det nordlige Aarhus, og 

Aarhus Skolerne spiller på Forte gården i Risskov. 

 

4. Sk1968 har haft succes med sine træningsaftener, og klubben har netop ramt 100 medlemmer! 

 

5. I Chess House afviklede man igennem mange år nogle træningslørdage fulgt op af en mindre 

turnering for deltagerne. Lars Hansen m.fl. har ønsket at fortsætte konceptet, og den første gang var 

en succes med 26 børn og unge. I stedet for Chess House har det været muligt at spille i Kulturhus 

Herredsvang i Hasle. 
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Hurtigskak-GP afholdt i Aalborg og Aars med hhv. 34 og 24 deltagere. Løvfaldsturnering i 

Skørping med 30 deltagere. Og så holder Aars Skakklub 100-års jubilæum (faktisk 103, da Corona 

har udskudt arrangementet) lørdag d. 12.november med et spændende arrangement, hvor Jesper 

Thybo fra kl. 10 fortæller, viser parti og spiller simultan mod 20. Aars er vært ved reception kl. 12. 
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Bestyrelsen ønsker at gøre det lettere for klubberne i hovedkredsen at søge tilskud til turneringer, 

nye initiativer m.m. Derfor har vi udarbejdet og vedtaget dels en oversigt over tilskudsordninger, 

dels et sæt retningslinjer og gode råd i forbindelse med ansøgninger. Begge dokumenter kan ses på 

hovedkredsens hjemmeside. 

Hovedkredsen planlægger at igangsætte en Junior GP-turneringsserie og har derfor vedtaget et 

reglement for turneringerne – stærkt inspireret af KSU’s tilsvarende. 

Der er afholdt en særdeles velbesøgt skoleskak-turnering på Bornholm. 

Nordsjællands Skakklub (NSK) besluttede på en generalforsamling i september at nedlægge sig 

selv. Klubben blev stiftet i 2018 med et alternativt koncept, hvor der ikke var klubaften eller fast 

spillested. De fleste af klubbens medlemmer var allerede A-medlemmer andetsteds, og 

hovedkredsen har kraftigt opfordret til at få de resterende ”sluset” over i andre klubber. 

Ikke desto mindre har hovedkredsen oplevet en tilbagegang fra 527 til 506 medlemmer 

sammenlignet med samme kvartal for et år siden. Det skyldes i al væsentlighed udmeldte 

voksenmedlemmer fra NSK. 

Allerød Skakklub planlægger at arrangere Nordsjælland Weekend EMT 6.-8. januar 2023, såfremt 

den nødvendige finansiering kan fremskaffes. Turneringen kan rumme op til 96 deltagere, og der vil 

blive gjort særlige bestræbelser på at tiltrække spillere til en stærk øverste gruppe samt 

juniorspillere. 

Holdturneringen: Hovedkredsens turnering er igangsat med et nyt reglement, hvor der nu spilles 

med matchpoint i alle rækker. Antallet af tilmeldinger har igen i år været skuffende i nogle af 

rækkerne, og bestyrelsen overvejer, hvad der kan gøres. 
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Hovedkredsen holdt lørdag den 10. september et vellykket ungdomstræf, hvor 5 unge med over 

1500 i rating blev trænet af GM Allan Stig Rasmussen. For de øvrige deltagere ledede Morten 

Sørensen en hurtigturnering, og Claus Rossen underviste i åbninger, ligesom der var indlagt et 
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skakløb i grupper sammensat på tværs af klubberne med 16 poster med skakopgaver. Der var 

deltagere fra klubberne i Kjellerup, Lemvig, Skive og Viborg. 

Den 24. september blev der i Kjellerup afholdt et dommerkursus med 12 deltagere (inkl. 1 kursist til 

kamplederuddannelsen), heraf 4 kursister fra 6. Hovedkreds. Vagn Lauritzen stod for 

undervisningen, og Lars Agger var på hovedkredsens vegne tovholder i arrangementet, der var 

suppleret med et særligt aftenforberedelseskursus ledet af Leif Hamborg.  

12-årige Emil Zander fra Kjellerup vandt i Esbjergs jubilæumsturnering alle sine 3 hurtigpartier og 

scorede 2 points af 4 mulige i partierne med fuld betænkningstid. Emil var seedet som nr. 27 og var 

oppe imod spillere seedet som nr. 2, 3, 6, 7, 9, 14 og 60. Det gav naturligvis 1. præmie i hans 

ratinggruppe og desuden en ratingfremgang fra 1863 til 1926. Via også andre turneringer er Emil nu 

på 2011.  

I hovedkredsens holdturnering har måttet noteres en betydelig tilbagegang fra 152 til 120 faste 

holdspillere. 8 heraf skyldes dog, at hovedkredsen nu har 6 divisionshold mod tidligere 5. 

Hovedkredsen har altid på grund af sin store geografiske udstrækning spillet Mesterrækken som 

søndagskampe, men denne gang var kun 3 hold villige til at spille i rækken om søndagen. Til 

gengæld var alle 3 også klar til at spille på hverdagsaftener, og det var yderligere 3 hold også villige 

til. Foruden slutrunden spilles også en enkelt yderligere kamp ”midtvejs”. Så det lykkedes at danne 

en Mesterrække med 6 hold, der spiller aftenkampe. Desuden er der en A-række med 4 hold, der 

spiller dobbeltrundigt. B-rækken består af 6 hold og C-rækken af 4 hold. Sidstnævnte spiller 

dobbeltrundigt, og i B og C spilles der med 4-mandshold. Udover at THY Skakklub stiller op i 

Mesterrækken og Morsø Skakklub i B-rækken, spiller et fælleshold fra de to klubber i 

Mesterrækken. 

I 1970erne begyndte man i den centrale del af Jylland at spille en ”4-bymatch” ved sæsonstart med 

store hold på en hverdagsaften. Det startede med kun et parti pr. spiller og sammensætning efter 

mix-systemet med deltagelse af Horsens, Nørre Snede, Skanderborg og Silkeborg. Senere har der 

været flere udskiftninger af klubber, og blandt andre Randers og især Kjellerup har været med. Der 

spilles nu på aftenen 3 hurtigskakrunder med 20 minutter + 5 sek. Denne gang deltog Skive, Viborg 

og Silkeborg med hver 16 spillere, mens der var afbud fra Skanderborg. Ved hjælp af mixsystemet 

kom alle spillere i ilden 3 gange mod 3 forskellige fremmede modstandere. Efter en meget 

jævnbyrdig aften modtog Skive vandrepokalen med 26½ points foran Viborg med 23 og Silkeborg 

med 22½. 

Også i denne sæson er hovedkredsens klubber efter behov med ved afviklingen af områdets 5 

skoleskakstævner, og den pjece, der til det brug er tilgængelig, er opdateret med kontaktoplysninger 

om klubberne. 

Ellers har der her ved sæsonstarten været gang i flere koordinerede turneringer, og det fortsætter i 

den kommende tid 

 

Sydjysk Hovedkreds 

 

Holdturneringen 

Hovedkredsens holdturnering begynder med første runde den 31. oktober. I alt 176 spillere deltager 

– fordelt på 32 hold. På nær 4 spillere er det på niveau med sidste sæson. Den strukturændring, der 

blev vedtaget på forårets generalforsamling, ser ud til at virke efter hensigten. 

 

Dommerkursus 

Det er ingen hemmelighed, at der er mangel på dommere i mange skakklubber. Med Vagn 

Lauritzen som instruktør/underviser afholdt Sydjysk Hovedkreds i samarbejde med Dansk Skak 

Unions Dommeruddannelse et dommerkursus med 10 deltagere i weekenden 8.-9. oktober 2022.  
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5. Esbjerg Efterår – Esbjergmesterskabet 2022 

Esbjerg Skakforening har igen i år afviklet turneringen i den sidste weekend af efterårsferien (21.-

23. oktober) efter ”svensk” model med 3 hurtigpartier + 4 alm. nærskakpartier. 67 deltagere var 

tilmeldt, og turneringen blev vundet af Mads Boe med 6 points af 7 mulige.  

I anledning af arrangørklubbens 100-års jubilæum var begivenheden garneret af en interessant 

opvisningsmatch ”Ungdommen mod erfaringen”, hvor de to unge stormestre Jonas Bjerre og Jesper 

Thybo besejrede de rutinerede IM Jens Ove Fries Nielsen og GM Curt Hansen. 

 

SydGrandPrix  

SydGrandPrix er igen programsat med en serie af hurtigturneringer i løbet af sæsonen 2022-23. Det 

første stævne blev afviklet i Haderslev den 15. oktober. Hovedkredsen har i år ændret reglementet, 

så arrangørerne nu også har mulighed for at anvende schweizer som turneringssystem. 


