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Kære seniorskakspillere 

 
Nu ligger terminerne for seniorskakturneringerne i det nye år fast. Jeg ser det som en vigtig 

opgave at koordinere deltagelsen i senior-EM for hold. Derfor vil jeg skrive mest om denne 

turnering. Enkeltmandsturneringerne kan den enkelte blot melde sig til. 

 

Grækerne inviterer til EM for hold 3.-11.maj. Jeg har netop modtaget indbydelsen og 

vedlægger den som fil.. De har henlagt turneringen til foden af  Olympusbjerget, 80 km syd 

for Thessaloniki. Olympus var som bekendt gudernes tilholdssted i følge den græske 

mytologi. Jeg ved ikke, om det har smittet af på de priser, grækerne forlanger, hvis man vil 

bo på spillestedet. Jeg synes i hvert fald, de er temmelig høje, det græske prisniveau taget i 

betragtning. Jeg kan se, at det er muligt at gøre det meget billigere, hvis man går sammen 

og finder en ferielejlighed. Det planlægger jeg selv sammen med mine vanlige rejsefæller. 

Vi lejer en bil, så transporten ikke er et problem. Hvis I ser, hvad de græske arrangører 

kræver for transporten til og fra lufthavnen, kan jeg se, at hovedparten af billejen kan 

finansieres ved besparelsen på transporten til og fra lufthavnen. 

 

Vi har hidtil deltaget tre gange, to gange i Dresden og en gang i Østrig. De 12 personer, der 

har været af sted, har været meget tilfredse, og der har været en god stemning under 

turneringerne. Selv føler jeg, at holdskak er en meget attraktiv form for turnering. 

 

Alle kan deltage. Der har ikke været mange under 1800 i rating, så man skal være forberedt 

på klø, hvis man er under 1800. Holdene er på 4 eller 5 mand. Vi spiller så mange hold som 

muligt. Sidste år var vi 11, hvilket gav et problem, da det kun var til 2 hold. Jeg går ud fra, 

at vi i år bliver mindst tre hold. 

 

Jeg vil meget gerne høre fra interesserede - hellere i dag end i morgen. Der er mange 

praktiske ting, der skal planlægges, så det ville være rart med tilkendegivelser snart, så vi 

kan komme i gang med forberedelserne. Jeg forlanger ikke bindende tilsagn nu. Sidste frist 

for tilmelding til mig er 1. februar. 

 

Af enkeltmandsturneringer vil jeg gerne anbefale senior-DM i Odense 21-27. februar. 

Indbydelsen er i det netop udkomne nr. af Skakbladet. Odense Læseforening har lagt et 

stort forarbejde i arrangementet og er garanter for et godt stævne. 

 

 Og så glæder jeg mig personligt til at spille skak i Island, hvad jeg endnu ikke har prøvet. 

Senior NM foregår i Reykjavik 10-18. september. Jeg synes, vi skal prøve at gøre 

Nordensmesterskabet til en god turnering- både kvalitativt og kvantitativt. 

 

Senior-EM individuelt finder sted i Nord-Italien 4-12. april. Vi er nogle, der synes, at det er 

lidt uopfindsomt at placere endnu en seniorturnering i dette område. 

 

Heldigvis bliver senior -VM placeret i Kroatien ved Adriaterhavskysten i november. Det er 

en nyskabelse, som lyder interessant. 

 



Og så glemte jeg endnu en holdturnering. Pinsedag, den 12.juni, spilles der pokalskak på 

Nyborg Strand. Her er der en seniorrække for 4-mands hold. De to afholdte turneringer er 

vundet af Randers. Et sikkert forlydende vil vide, at Nørresundby skakklub har tænkt sig at 

gøre noget ved dette. Vi har 5 seniorer på vort ligahold, så det bliver spændende, hvem der 

bliver sat af seniorholdet. 

 

Som I kan se, er der masser af skakmuligheder også i det nye år. Ud over seniorturneringer 

er der alle de øvrige spændende turneringer.  

 

Jeg ser, at der på DSU’s hjemmeside er en nyrevideret ratingliste over seniorer. Gå ind 

under medlemsinfo og derefter seniorskakratingliste. Spændende læsning. Til lykke til Kaj 

Rosell med 1. pladsen. Den kan du godt prale af, Kaj , men vi er nogle, der gerne vil 

udfordre dig. 

 

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen  Bent Sørensen 

 

 

PS Enkelte får nyhedsbrevet i en forvrænget form. Derfor vedlægger jeg den også som fil. 
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