
Initiativpræmier 2010: 

1. Hovedkreds indstiller BMS SKAK 
KSU indstiller BMS Skak til DSU's Initiativpræmie 2010.  

BMS Skak er det succesrige resultat af fusionen i 2006 imellem Ballerup/Tårnet 

Skakforening og Skovlunde Skakklub, og BMS Skak har på fornemste vis ført alle de 

gode aktiviteter og traditioner videre fra de to klubber til glæde for både københavns 

og dansk skak. BMS Skak har bl.a. stået for følgende arrangementer: 

-  Stormesterturneringen Copenhagen Chess Challenge, som er afholdt hvert 

år i bededagsugen 

-  KSU's fælles holdturneringsafslutning med ca. 400 holdspillere fra KSU's 

klubber, hvert år i marts/april 

-  Juniorturneringer, bl.a. Sjællandsmesterskabet og Junior Grandprix 

turneringer 

-  Fritidshjemsskak "Det Sorte Tårn" i kommunalt regi med langt over 100 

deltagere hver sæson fra kommunens fritidsordninger 

-  De første Ungdoms-Danmarksmesterskabet, som blev afholdt i 2008 

Herudover har BMS Skak hele sæsonen igennem juniortræning, hvor den succesrige 

juniorafdeling samler 20-30 juniorer, fra begyndere til mesterstyrke til den ugentlig 

træning, og BMS Skak har engageret sig i DSU's og KSU's skakorganisation og 

bidrager herigennem til skakken i både Storkøbenhavn og Danmark. Endvidere er 

BMS Skak aktiv i Ballerup Kommune med arrangementer ifm. kommunens 

kulturaktiviteter og som talentudviklingsklub, der er kvalificeret til støtte fra Team 

Ballerup. BMS Skak er med sine 80-90 medlemmer en af landets største klubber, og 

klubben er nu også rykket op i Skakligaen for første gang. 

2. Hovedkreds indstiller Sorø Skakklub 
Efter nogle stille år er der nu kommet gang i den gamle klub. Medlemstallet er steget. 

Klubben markerer sig meget tydeligt i skaklivet i 2. Hovedkreds. For nogle år siden 

rykkede Sorø Skakklub op i mestrerækken, og man har siden formået at fastholde 

positionen i den bedste række.  

Sorø Skakklub er en klub med mange traditioner og en lang historie og samtidigt en 

klub, der fornyer og udvikler sig. 

Vi siger tillykke til Sorø Skakklub med håbet om, at den gode udvikling vil fortsætte. 

3. Hovedkreds – Ingen indstilling  

4. Hovedkreds indstiller Bov Skakklub 
Generalforsamlingen enedes om at tildele Bov prisen for sit store ungdomsarbejde 



5. Hovedkreds indstiller Evans Skakklub 
Skakklubben Evans har gennem en årrække været blandt de allerstørste skakklubber 

i Danmark.  

I 2009 havde klubben 75 års jubilæum, hvor klubben arrangerede en 7-runders 

jubilæumsturnering med 42 deltagere samt afholdt en stor jubilæumsfest for 

klubbens medlemmer og ægtefæller/kærester. 

Klubben holder åbent året rundt og der er altid programsat aktiviteter på samtlige 

klubaftener. Derudover arrangerer klubben hurtigskakturneringer, gågadeskak og 

har de seneste år stået som arrangør af 5. hovedkreds´s pokalskakturnering. 

Klubben værner om det sociale liv og har ”tvungen” kaffepause ved hver klubaften 

ligesom der er stor tilslutning til klubbens årlige julefrokost. 

6. Hovedkreds indstiller Chess House 
Chess House har igennem efterhånden mange år arrangeret massevis af 

koordinerede turneringer, flere GM- og IM-turneringer – senest sidste år med 

Aarhus Chess Summer 2009, samt Senior-DM 2010. 

7. Hovedkreds indstiller Nørresundby Skakklub 
En aktiv klub med stor fremgang.  Medlemstallet er således steget med 38% over de 

seneste 3 år. 

Arrangør af Nordjysk Seniorskak, som giver øget aktivitet i Nordjylland. 

Førsteholdet blev i år nr. 8 i Skakligaen, og andetholdet rykkede op i 2. division. 

8. Hovedkreds indstiller Hillerød Skakklub  
Hillerød Skakklub fejrer deres 100 års jubilæum med manér. Deres lille tilløbsstykke 

af en jubilæumsreception samlede alle de ledende kræfter i 8.HK. Alle oplevede her 

Folketingets Formand og eksklubmedlem for 50 år tilbage Thor Pedersen som 

veloplagt gæstetaler. Det største initiativ er dog arrangementet af DM stævnet, som 

ikke er set længe på de nordsjællandske skakklubbers hænder. Et stort tillykke med 

de 100 år skal endnu engang lyde her. 

9. Hovedkreds indstiller Ringkøbing Skakklub 
Hvad udad tabes, skal indad vindes. Klubbens mangeårige formand og førstemand 

Jørn Sloth er flyttet fra egnen, men klubben har alligevel to hold med i 

holdturneringen og har senest oprettet skak for skoleelever i klubbens regi på den 

tidligste del af klubaftenerne med betydeligt engagement fra flere af klubbens 

medlemmer. Dette har rigtig god tilslutning fra eleverne og har medført mærkbar 

forældre- og sponsoropbakning. 

  



Hæderstegn 2010: 

1. Hovedkreds indstiller Claus Olsen, Skakklubben Odysseus 
Claus Olsen har igennem mange år ydet en enorm indsats for skakken i KSU. I de 

sidste 5 år har han været turneringsleder for KSU's holdturnering med over 400 

deltagere samt lavet pokalkvalifikationsstævnet og været turneringsleder under 

Politiken Cup. 

Claus var 1976 med til at starte skakforeningen Odysseus. I Odysseus har Claus været 

Formand, Kasser, turneringsleder, holdleder og alt mulig andet. 

Claus' indsats for skakken har altid været af meget høj kvalitet som Odysseus og KSU 

har haft utrolig stor glæde af igennem mange år. 

2. Hovedkreds indstiller Svend Erik Wehlast, Faxe Skakklub 
I 1989 startede Svend-Erik Wehlast Faxe Skakklub. Svend-Erik mente, at byen 

manglede en skakklub - altså måtte man tage initiativ til at danne en, og det gjorde 

Svend Erik så.  

Det var kun naturligt, at Svend-Erik blev formand – og det har han så været lige 

siden! 

Svend-Erik er en meget idérig mand, der ikke er bange for at gå nye veje. Det har 

hans klub i Faxe nydt godt af. 

Med Svend-Erik i spidsen er det i tidens løb blevet til mange udadvendte 

skakarrangementer i Faxe. Man har startet en ungdomsafdeling. Man har sat en serie 

af velbesøgte EMT´er i gang, der har spilletid om eftermiddagen. Klubben har et godt 

miljø og har formået at tiltrække en række stærke spillere, så man nu kan gøre sig 

gældende i den øverste række i 2. hovedkreds. Klubben er i god femgang! 

Hvis nogen fortjener Dansk Skak Unions hæderstegn, så er det helt klart Svend-Erik 

Wehlas 

3. Hovedkreds indstiller Knud Nielsen, Ullerslev Skakklub 
Knud Nielsen var midt i teenagealderen, da han første gang satte sine ben i Marslev-

Holev Skakklub omkring 1965. Interessen for skakspillet var stærk, og han havde 

selvtrænet en del, inden han meldte sig ind i klubben og fik lært spillet rigtigt 

Senere betalte Knud så rigeligt tilbage til klubben, da han i mange år frem til 

klubbens nedlæggelse i slutningen af 1990’erne udfyldte posterne som formand og 

kasserer; i perioder nok begge dele samtidig, uden at han måske helt selv var klar 

over det. 

Efter klubbens lukning samlede Knud kræfter et par år, men så skulle der altså 

spilles skak igen. Og han valgte, tro mod sin natur, ikke bare den lette løsning med at 

spille i en etableret klub, derimod satte han sig for at der skulle etableres en klub i 

byen, hvor han boede. 



Efter mange cykelture rundt med reklamebreve i kommunen lykkedes det endelig at 

skabe tilstrækkelig interesse, således at der den 30.11.2001 kunne holdes stiftende 

generalforsamling i Ullerslev Skakklub. 

Naturligvis med Knud som formand, en funktion han stadig bestrider med stor 

ihærdighed. 

Efterhånden er klubben etableret stabilt med 12-14 trofaste medlemmer, som bakker 

ihærdigt op om klubbens primære aktiviteter, klubaftenerne, hvor Knud konstant 

presser på for at alle skal blive bedre til spillet. En særlig tak skal han have for at 

være vaks ved havelågen, da en nærliggende klub måtte lukke pga. svigtende 

medlemstal. Med en energisk og vedholdende indsats lykkedes det ham at “indfange” 

en stor del af de klubløse skakspillere, og på den måde fastholde dem til spillet. 

4. Hovedkreds indstiller Herman Petersen 
Generalforsamlingen pegede på afgående kartoteksfører Herman Petersen, som tak 

for godt arbejde 

5. Hovedkreds indstiller Gert Preüssler, Fredericia Skakforening 
Bestyrelsen i 5. hovedkreds har i år valgt at indstille Gert Preüssler fra Fredericia 

Skakforening til årets hæderstegn. Gert har i gennem mange år været formand for 

Fredericia Skakforening samt i en kortere periode deltaget i hovedkredsbestyrelsens 

arbejde. Desuden har Gert medvirket til en velgennemført sammenlægning af 

Fredericia Skakforening og Erritsø Skakklub.  

6. Hovedkreds indstiller Tom Petersen, Silkeborg Skakklub 
Tom har igennem en årrække været aktiv på det organisatoriske plan og debuterede 

faktisk for 40 års siden – blot 13 år gammel. Tom har i de senere år været en dygtig 

kasserer i 6. hovedkreds og før det været formand i Silkeborg Skakklub. De 2 

foregående år har han også været dybt involveret i de 2 succesrige DM’er, som blev 

afholdt i Silkeborg i 2008 og 2009. 

7. Hovedkreds indstiller Svend Aage Sørensen, Nørresundby Skakklub 
Formand for klubben siden 2008.  

Gør en stor indsats i klubben, hvor han sørger for, at alting fungerer perfekt. 

Gennem flere år kasserer i Team Nordjylland. 

Revisor i hovedkredsen. 

Leverer system på Internet til tilmelding af deltagere i Nordjysk Grand Prix og andre 

turneringer. 

Initiativtager til, og leder af Nordjysk Seniorskak, som nu har kørt i 3 år med stor 

succes. 



8. Hovedkreds indstiller Lars Johansen, Allerød Skakklub 
Lars Johansen, Allerød Skakklub, har været en af 8.HK's ledende kræfter gennem 

mere end 10 år, hvor han har beklædt poster som både Juniorleder og 

Holdturneringsleder. Lars har altid været meget vellidt af alle i bestyrelsen og 

fungerer stadig som et stort aktiv i især sin egen klub. Man fristes i Lars's tilfælde til 

at benytte udtrykket: "Hvis du skal have et job gjort, så giv det til en mand, der har 

travlt." 

9. Hovedkreds indstiller Poul H. Ladefoged, Thy Skakklub 
Året er 1948, 3 år efter befrielsen. Poul H var lige kommet i lære, da han første gang 

kom i Gettrup Skakklub, joo dengang var der en skakklub i hver en flække, og siden 

dengang har Poul så at sige altid været medlem af en skakklub; nå ja der var vist et 

par år som nygift, hvor hovedinteressen var fokuseret i en anden retning, det tilgiver 

vi gerne. Men ellers er det gået slag i slag, Struer, Hurup, Thisted – formand for 

Thisted Skakklub i 2 perioder ca. 1970, bestyrelsesmedlem i flere perioder – Nordthy 

og nu THY Skakklub.  

Altid har Poul H. beredvilligt stillet sig til rådighed, når der var en opgave at løse: I 

mands minde har han været dirigent på den årlige generalforsamling. For ca. 10 år 

siden, inden begrebet officielt eksisterede, startede Poul H. seniorskak, og her kan 

man notere fremgang – og der skal jo også være plads til at spille i en privat skakklub 

– og lidt e-skak. Skal vi kort beskrive Poul H., må det være driftssikker og stabil, en 

pryd for skakken. 

Forretningsudvalget indstiller Ole Gjelstrup 
Ole Gjelstrup indstilles for stabil revisorassistance gennem 25 år.  

 


