Beretning for 6. Hovedkreds 2021
Kære klubber
Skakåret 2020 – 2021 har mildest talt været det mærkeligste skakår i hovedkredsens historie.
Coronaepidemien satte en stopper for stort set alle aktiviteter, og selv om enkelte klubber og
spillere længe insisterede på at gennemføre en normal skaksæson, måtte vi indse, at det ikke
lod sig gøre. Holdskakken måtte aflyses, og klubberne lukkede ned.
Spillesteder blev lukket, og forsamlingsforbud satte en naturlig grænse for aktiviteterne.
Nogle klubber igangsatte aktiviteter på internettet via lichess eller chess.com, og holdt
dermed lidt liv i skakken, men selv om spil på nettet er interessant og bestemt var en fornuftig
nødløsning, er det ikke en fuldgyldig erstatning for det fysiske møde mellem skakspillere.
Imidlertid letter tågen, og med vaccinationerne på plads ser det ud til, at vi for alvor kan
komme i gang igen til efteråret. I hovedkredsen har vi indtil nu været nogenlunde forskånet
for udmeldelsestrangen, men der er ingen tvivl om, at der skal fuld blus på kedlerne i
efteråret, hvis vi skal holde skansen.
Ved sidste års generalforsamling havde vi besøg af Hans Jacobsen fra Hillerød Skakklub, der
holdt foredrag om, hvorledes man kan udvikle sin skakklub og få et øget medlemstal.
Klubberne tog umiddelbart godt imod tankerne fra Hillerød, men for at vi kan opnå
tilsvarende resultater i hovedkredsens klubber, kræver det, at vi tager Hans Jacobsens tanker
dybt alvorligt.
Hans’ slides fra foredraget er sendt til alle klubber, og mon ikke de fleste kan genkalde sig
Hans’ ord ved at læse slidesene igennem igen. Ellers kommer jeg gerne forbi til et
bestyrelsesmøde og forklarer indholdet.
Aldersfordelingen i vores klubber har slagside til den forkerte side, og vi har efter vores
opfattelse travlt, hvis vi skal rette op på den, inden skibet synker.
Af samme grund igangsatte vi for et par år siden et mindre projekt med hjælp til nogle af
hovedkredsens små klubber, så de kunne blive mere synlige i lokalområdet. Alle klubber har
nu en hjemmeside og en plakat til ophængning og flere af klubberne var i fuld gang med at
planlægge udadvendte aktiviteter – så kom coronaen, og det hele blev sat i stå. Vi håber ikke,
at de fire klubber helt har mistet modet under epidemien, for også de har travlt.
Et andet initiativ, som hovedkredsen har taget er, at vi har sendt et medlem på kursus i
facebookannoncering. Det drejer sig om Philip Konrad Hviid, der er et af Aarhus/Skolernes
nye aktive medlemmer. Tanken med at uddanne Philip er, at han nu kan hjælpe vores klubber
med annoncering på de sociale medier. Philip er fyr og flamme og står parat i morgen, hvis
klubberne henvender sig. På samme kursus deltog Thomas Vestergaaard fra DSU, og også han
kan være behjælpelig. Vi håber, at I vil tage godt imod det.
Særlig uheldigt var det, at Netflixfilmen Queens Gambit netop skulle udkomme under
epidemien. Der er rigtig mange mennesker, der har set filmen med fornøjelse og fået interesse

for skak, men udnytte potentialet omgående har vi jo ikke kunnet. Forhåbentlig kan vi
alligevel vække folks hukommelse i eventuelle kampagner.
Tænk alternativt. Noget tyder på, at der faktisk er en del unge mennesker, der har interesse
for skakken, men de skal hjælpes i gang og måske have andre tilbud end dem, vi traditionelt
tilbyder.
Den sidste weekend i august afholder hovedkredsen et dommerkursus i Chesshouse, hvor der
lige p.t. er tilmeldt 7 – 8 spillere. Skulle der være nogen ude i klubberne, der har overset det,
finder vi nok plads til dem også.
På den skaklige front, vil jeg først og fremmest nævne Jonas Bjerres og Filip Boes arbejde mod
toppen i skakverdenen. De deltog bl.a. i den GM – turnering, som Chesshouse trods epidemien
fik stablet på benene i december. Filip var blot et halvt point fra en GM-norm.
Mads Andersen blev danmarksmester i turneringen, der denne gang måtte spilles i skolernes
efterårsferie. I samme turnering scorede Bjørn Møller Ochsner en GM-norm.
Chesshouse har været gennem mange kvaler. Senest branden i juni sidste år, men også her
lysner det. Chesshouse er flyttet i nye lokaler på Oluf Palmes Alle 11 i Århus – den tidligere
journalisthøjskole. Nordre og Aarhus/Skolerne følger med. Stedet er ikke fuldt
færdigrenoveret, men det hele ser lovende ud. Desværre er sagen mod den tidligere formand
endnu ikke afklaret, og Chesshouse må derfor vente lidt endnu, før situationen kan kaldes
normal. Vi kan kun anbefale at støtte aktiviteterne, som stedet sætter i gang.
Fra DSU vil vi bemærke, at unionen arbejder seriøst mod at skaffe sig en hovedsponsor, og at
klubberne i den forbindelse vi få henvendelser fra den person, som arbejder på sagen.
Dansk Skak Salg, der har til huse i Malling, har fået en ny hjemmeside, der skulle være langt
mere tilgængelig end den forrige. Ønsker man et fysisk besøg hos skaksalget, er det muligt ved
at tage kontakt til den daglige leder, Inge Hansen Jensen.
Til sidst vil jeg nævne det forslag, som er sendt ud til klubberne vedr. holdturneringen.
Ud over den faste dagsorden, er der til klubberne udsendt et forslag om ændring af
holdturneringen, hvis hensigt er at smidiggøre gruppeinddelingen. Kort fortalt går det ud på,
at grupperne sammensættes efter styrke, som man kender det fra de koordinerede
turneringer, og dermed bliver der kun oprykning til divisionsturneringen. Ændringen
imødegår de vanskeligheder, der har været med gruppesammensætningerne de senere år,
hvor klubber på grund af svigtende styrke ikke har ønsket at besætte den plads, de ellers
havde efter op- og nedrykningsreglerne. På den måde ønskes en mere harmonisk sammensat
holdturnering.
På vegne af bestyrelsen
Claus Andersen

