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Nyt fra Hovedkredsene. 

 

1. Hovedkreds 

KSU har sendt et meget omfattende bilag, som både er nyt fra Hovedkredsen, men også omhandler 

andre punkter. Grundet bilagets udformning vælger jeg at udsende det særskilt som bilag til 

punktet.  

 

 

2. Hovedkreds 

Vi ønsker at få endnu flere dommere uddannet. Derfor har vi i samarbejde med Vagn Lauritzen 

taget initiativ til et kursus i Kalundborg. Nogle klubber har med succes fået tilgang af en del unge 

spillere, hvilket selvfølgeligt er glædeligt. Het springer navnlig Næstveds indsats i øjnene. 

I denne sæson vil vi søsætte noget nyt, som vi håber bliver en tilbagevendende begivenhed. Det 

bliver et hovedkredsmesterskab i hurtigskak med Faxe/Haslev som spillested i september. 

UGP-serien omfatter i år 5 stævner. Indtil nu er der afviklet 3 stævner. Deltagerantallet har været 

lidt bedre end sidste år, men der er stadig plads til forbedring. Det sidste stævne i Kalundborg havde 

en meget flot dækning i lokalpressen. 

  

NSL 

 

3. Hovedkreds 

2 unge fynboer har kvalificeret sig til nordiske mesterskaber i Norge i 2023, en ved EM 2022 i 

Tyrkiet og en ved VM 2022 i Rumænien.  

Vi oplever glæde for at komme tilbage til en god rytme og har været skånet for corona-udbrud i 

skakmiljøet hen over vinteren.  

I holdskak har vi flotte resultater fra klubberne Læseforeningen og Sydøstfyn som ligger hhv. 1 og 

2 i 2. division gruppe 2 

DM slår vejen forbi til Svendborg i 2023, og vi glæder at have sådan en stor turnering på Fyn igen i 

år 

 

Mvh Michael Nielsen 

 

6. Hovedkreds 

 

Kort før jul måtte 6. Hovedkreds tage afsked med et af skakkens helt store organisatoriske navne, da 

Svend Svendsen, Aarhus/Skolerne døde den 21. december 

Kirken i Aabyhøj var fyldt, ikke blot med familie og venner, men i høj grad også med skakspillere, 

der på den ene eller anden måde havde været i forbindelse med Svend. En flot afsked med 

skoleskakkens foregangsmand. 

 

4. januar fyldte Skanderborg Skakklub 100 år. Dette blev fejret i klubbens lokaler, hvor de 

formændene fra de lokale klubber samt hovedkredsbestyrelsen m.fl. var indbudt. Foruden en række 

talere var Sune Berg Hansen på banen med et foredrag og en mindre simultan. 

 

Silkeborg Skakklub afholdt deres traditionerne hurtigturnering med ikke mindre end 94 deltagere 

den 28. december 
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Kredsen mister desværre en klub, da mere end 100 år gamle AROS ikke længere synes at kunne 

holde skansen. Antallet af fremmødte på klubaftener er efterhånden skrumpet til 3-4 stykker og det 

har knebet med at stille hold i holdturneringen. Det ser dog ud som om nogle medlemmer forsøger 

at holde liv i foreningen, da der er åbnet for en hurtigskakturnering. Lad håbe, at vi med tiden ser 

klubben igen. 

 

Claus Andersen 

 

7. Hovedkreds 

 

8. Hovedkreds 

Nordkalottens hurtigturnering blev afviklet 6. november 2022 på Hotel Gilleleje Strand. 

Turneringen havde 48 deltagere og en stærk øverste gruppe. IM Jacob Sylvan fra arrangørklubben 

og GM Sune Berg Hansen fra Hillerød Skakklub delte 1. pladsen med 5/7. 

 

Helsingør Skakklub har på få år udviklet sin juniorafdeling til ifølge klubben selv at være Danmarks 

største. I december fik Helsingør tildelt 20.000 kr. til at fortsætte det gode ungdomsarbejde i form af 

støtte fra Sparekassen Sjælland-Fyn Fonden. 

 

Allerød Skakklub afholdt Nordsjælland Weekend EMT 6.-8. januar 2023 med 94 spillere og en 

stærk øverste gruppe med to GM’er og 1 IM’er plus den fremstormende FM Jens Ramsdal. 

Turneringen blev vundet af GM Carsten Høi med 4½/5 foran GM Jonny Hector med 4/5, efter at de 

to stormestre spillere remis i sidst rundes topopgør. 

 

Med 20 juniorer på deltagerlisten har turneringen for alvor fået tag i den unge generation af 

skakspillere på tværs af spillestyrke. Der var weekenden igennem mange tilskuere forbi Allerød 

Bibliotek og Kulturhus, mens andre så med på live-streamingen fra øverste gruppe. 

 

9. Hovedkreds 

Holdturneringen kører som planlagt. Ellers er det de koordinerede enkeltmandsturneringer, der lige 

nu præger billedet. I hvert fald følgende er i gang for tiden med deltagertal nævnt i parentes: 

Holstebro (24), Herning (40), Kjellerup (26), THY (14), Viborg (22) og Skive (24). 

 

Sydjysk Hovedkreds 

 

Jubilæum 

I november 2022 kunne Tønder Skakklub fejre 100-års jubilæum. Det blev fejret med bl.a. besøg af 

Curt Hansen samt festmiddag for klubbens medlemmer og indbudte gæster.  

 

Sorte pletter på skaklandkortet 

Det må desværre konstateres, at forsøget på – efter nogle års fravær – at oprette en skakklub i Vejen 

ikke er lykkedes i denne omgang. 

 

Skole- og Ungdomsskak 

Vejlekredsens Skoleskakklub er kommet godt i gang med meget kvalificerede trænere på 

forskellige niveauer. Træningen foregår i Fredericia, men tiltrækker talenter fra et større område.  
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I Haderslev blev der i oktober/november 2022 som tidligere år afholdt kommunemesterskaber i 

skoleskak for 3.-6. årgang – som kvalifikation til DM i skoleskak. Tilsvarende andre steder i 

hovedkredsen – enten som kommunemesterskaber eller kredsmesterskaber. 

 

Nordic Youth Team Chess Championships 2022 (Hold-NM for ungdom) blev afviklet i Fredericia 

den 20.-22. januar 2023 – med DSU som arrangør i samarbejde med Fredericia Skakforening. 

 

I Haderslev er ét af klubbens medlemmer i gang med at rekruttere skolebørn til skak – bl.a. via 

oprettelse af et skaktilbud til skolerne via https://skolenivirkeligheden.dk/ .  

Konceptet (SKOLEN I VIRKELIGHEDEN) er efterhånden udbredt i mange kommuner. 

 

Venskabskamp 

Mandag den 9. januar 2023 blev der spillet en venskabskamp, hvor henholdsvis Kolding Skakklub 

og Skakklubben Springeren med et fælleshold bestående af 19 skakspillere mødte et tilsvarende 

fælleshold fra Vojens og Haderslev Skakklubber. Hver deltager spillede 2 hurtigskakpartier (20 

minutter + 5 sekunder pr. træk) med henholdsvis hvid og sort – og mod forskellige modstandere. 

Undervejs var der indlagt en god lang pause, hvor der var lejlighed til at få en snak med gamle og 

nye skakkammerater. Et arrangement, der med stor sandsynlighed vil blive årligt tilbagevendende. 

Pokalturneringen 

Sydjysk Hovedkreds planlægger kvalifikationsstævne den 15. april 2023 til DSUs Pokalturnering i 

Pinsen. 


