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Nyt fra Hovedkredsene. 

 

 

 

 

6. hovedkreds 

 

Sommeren har budt på to store arrangementer. 

 

Aarhus/Skolerne valgte at fejre Skolernes 50 år med en GM- og en IM turnering + en EMT på 

Tranbjergskolen. Om det var placeringen uden for det centrale Aarhus eller bare ferien, der afholdt 

mange fra at deltage i EMT'en vides ikke. 

 

Større succes på det område havde Skanderborg med deres Smuk Skak EMT, hvor mere end 100 

spillere deltog ved siden af en GM-turnering. 

 

Imellem de to turneringer havde Syddjurs deres 5-runders EMT på hverdagsaftener med 28 

deltagere. 

 

Chess House er desværre nedlagt, hvilket især giver det århusianske skakliv udfordringer, men også 

hovedkredsen, da Chess House har stået for ganske mange arrangementer. I skrivende stund 

mangler stadig aftaler med kreditorer inden en endelig lukning kan effektueres. Sagen, der for alvor 

satte gang i problemerne, er endnu uafklaret. 

 

Aarhus Skoleskak synes stærkt udfordret på det organisatoriske område. 

 

Medlemstallet er fra stabilt til let stigende i klubberne. 

 

8. HK: 

Der blev afholdt delegeretmøde 6. maj, hvor de delegerede enstemmigt vedtog bestyrelsens forslag 

til en række vedtægtsændringer. De har til formål at gøre arbejdet i kredsen mere effektivt, 

demokratisk og transparent. Bestyrelsen er fremover på fem medlemmer, og alle poster er besat. 

Svaneke Skakklub er igen selvstændigt medlem af DSU og 8. Hovedkreds. Klubben har i en 

årrække sammen med Rønne Skakforening (og et par yderligere, nu nedlagte klubber) været en del 

af overbygningsklubben Bornholms Skakklub. Det er forventningen, at Bornholm fortsætter i 

divisionsturneringen. 

Turneringslivet i hovedkredsen er oppe i omdrejninger igen med mange velarrangerede turneringer 

og høje deltagerantal. De mest markante siden påske er: 

• 23. april: Sjællandsmesterskaberne for ungdom i Hillerød 

• 26.-29. maj: Kronborg Chess Open i Helsingør 

• 27. maj: Junior Kronborg Master i Helsingør 

• 28. maj Allerød Knock Out Hurtigskak 

• 15. maj-14. juni: Hillerød Bymesterskab 

• 21.-24. juli: Svaneke Sommerskak 

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

juniorspillere. 

 

 

9. hovedkreds. 

 

I løbet af sommeren har der været gågadeskak o. Lign, flere steder i hovedkredsen. En vis, omend 

beskeden og tiltrængt, medlemsfremgang spores i flere klubber ved sæsonstarten. Holdturneringen 

22/23 er under forberedelse. 

 

Hovedkredsen afholder ungdomstræf den 10/9 med instruktion for de stærkeste v/GM Allan Stig 

Rasmussen og hurtigskakturnering for de øvrige deltagere. 

 

Der afholdes dommerkursus den 24.-25/9, også med deltagelse fra 6. Hovedkreds. Foreløbig er der 

12 tilmeldte. 

 

Koordinerede turneringer er i gang eller på vej i bl.a. Herning, Holstebro, Skive og Viborg. Den 

årlige træningsmatch mellem Skive og Viborg blev spillet den 25/8 som dobbeltrundig hurtigskak 

ved 19 brætter, denne gang med en stor sejr til Skive på 26-12. Viborg havde afbud fra flere spillere 

pga. fodboldkampen mellem Viborg FF og West Ham (tilskuerpladserne). 

 

 

 

Nyt fra Sydjysk Hovedkreds (HB-møde 04-09-2022) 

 

Pokalturneringen for 4-mandshold  

Sydjysk Hovedkreds´ kvalifikationsstævne blev afviklet på Sønderskov Slot lørdag den 23. april 

2022 med deltagelse af 12 hold. I landsfinalen i Pinsen repræsenterede Skakklubben Evans og 

Fredericia Skakforening Sydjysk Hovedkreds i eliterækken, mens Skakklubben Springeren deltog 

med 2 hold i bredderækken. 

Holdturneringen 

Reglementet for Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering 2022-23 blev på forårets generalforsamling 

ændret, så der i den kommende sæson kun bliver spillet med 8-mandshold i Mesterrækken, der 

giver mulighed for kvalifikation til divisionsturneringen. Mester 2 er afløst af en A-række, hvor der 

spilles med 6-mandshold, mens der i B- og C-rækkerne spilles med 4-mandshold. Der er mange 

små klubber i Hovedkredsen, og ændringerne er besluttet på generalforsamlingen i håb om at gøre 

overgangen lettere for oprykkere.  

 

Dommerkursus 

Med Vagn Lauritzen som instruktør/underviser har Sydjysk Hovedkreds i samarbejde med Dansk 

Skak Unions Dommeruddannelse inviteret til dommerkursus i weekenden 8.-9. oktober 2022. 

Interessenter fra andre hovedkredse er velkomne, hvis der er ledige pladser.  

 

Teoriaftner 

Per Hansen fra Haderslev Skakklub har med økonomisk støtte fra Sydjysk Hovedkreds tilbudt gratis 

skakforedrag til klubber i Hovedkredsen. Foredraget henvender sig til basisspillere op til 1900 i 

rating. 
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Skaktræning i Fredericia 

I et samarbejde mellem DSU og DSS har Niels Jørgen Fries Nielsen startet modulopbygget 

skaktræning for børn og unge – med inddragelse af følgende undervisere: Kim Skaanning, Bjarne 

Light, Jens Ove Fries Nielsen, John Rødgaard, Niels Jørgen Fries Nielsen og Jan Rosenberg. 

Træningen foregår p.t. i Fredericia. Initiativet er beskrevet nærmere på skak.dk. 

 

/Karl Posselt 


