
Hæderstegn 2011 

1. Hovedkreds - Jan Petersen, Lyngby-Virum Skakklub 
Jan Petersen meldte sig i 1981 ind i Søllerød Skakklub, men fandt snart ud af, at han næppe 

havde nogen stor fremtid som spiller, og han valgte derfor at fokusere på det 

organisatorisk/administrative område.  

 

Søllerød Skakklub måtte lukke, så efter længere ophold i Letland og Grønland meldte han sig 

i år 2000 ind i Lyngby-Virum Skakklub, hvor han kort tid efter blev valgt som formand, en post 

han beholdt i 10 år. 

 

Turneringslederuddannelsen, der i øvrigt blev gennemført i Riga, Tals hjemby, er blevet flittigt 

brugt, ikke kun i LVS, men også klubber som Espergærde, K 41, Blindes Skakklub, KS og 

Skovbo har haft bud efter Jan til turneringslederopgaver, ligesom han har været med til 

Copenhagen Chess Festival/Politiken Cup siden 2005. Sidst men ikke mindst har han stået 

for samtlige senior-/dagturneringer i KSU siden starten i 2006. Som kampleder har han 

optrådt i samtlige divisioner i DSU og i alle rækker i KSU.  

 

Alle disse turneringsaktiviteter har da også medført, at Jan i 2009 blev udnævnt til IA 

 

På det organisatoriske plan har han foruden formandskabet i LVS i en periode været kasserer 

i Københavns Amts Skoleskak, ligesom han siden 2006 har været medlem af KSU’s 

bestyrelse, hvor han i kortere eller længere perioder har prøvet alle roller med undtagelse af 

holdturneringsleder og juniorleder, selv formand har han været – om end konstitueret - i den 

korte periode mellem Lars Bech og Sigfred Haubro. 

  



2. Hovedkreds - Svend Ellegaard Christensen, Jyderup Skakklub 
Svend har været aktivt medlem i klubben, der tidligere hed Tornved, gennem næsten 35 år. 

Svends debuterede som 10-årig og fik rigtig smag for skakspillet, da han vandt 4.klasse i 

Solvognsturneringen i Vig.  

 

Han begyndte at spille rigtig mange turneringer både i skoleskak og i DSU regi. Det varede 

ikke længe før han blev mesterspiller, samtidig har Svend altid trænet meget med alle 

medlemmer og givet sin inspirerende viden fra sig til børn og unge, hvor han efterhånden har 

undervist i mere end 25 år.  

 

Uden Svend havde Jyderup ingen skakklub, da 80 % af medlemmerne er børn og juniorer. 

Klubben har derfor gennem de sidste par år fastholdt medlemsantallet.  

De unge bliver dygtigere og dygtigere, hvilket kan ses af alle de flotte resultater, der 

præsteres i DM mm. Svend er et vigtigt samlings punkt i JGP stævner i Jyderup, hvor alt det 

praktiske løses, så alle bliver tilfredse og glæder sig til at komme igen. 

3. Hovedkreds – Peter Kinggaard, Frem Skakklub 
I mere end 25 år har Peter været involveret i masser af skakaktiviteter på Fyn, herunder en del 
organisatorisk arbejde. Blandt flere tillidsposter kan nævnes, at Peter i perioden 1992-96 var 
sekretær i Fyns Skak Union, og fra 2000-2007 kasserer i Frem Skakklub. Desuden har han 
fungeret som kampleder og dommer siden 1985.  
 
Han har været medarrangør af et hav af turneringer, heriblandt to IM-turneringer tilbage i 
1990’erne. Siden 2007 har Peter været formand for Dansk Skak Unions Støtteforening, og 
aktuelt er han med i Det Rådgivende Forretningsudvalg i region Syddanmark, som bevilger 
penge til ungdomsforeninger.  
 
Fra slutningen af 1980’erne og 20 år frem var Peter skoleskakleder på Giersings Realskole.  
 
Man er hverken i FSU-regi eller i klubsammenhæng gået forgæves til Peter, når en opgave 
skulle udføres. Stor hjælpsomhed i utallige sammenhænge har i det hele taget kendetegnet 
Peters virke, så derfor er det yderst fortjent, at han nu modtager hæderstegnet. 

  



4. Hovedkreds – Uwe Hansen, Aabenraa Skakklub 
Uwe har i mange år været ankermanden i Aabenraa Skakklub. Uwe kommer først og går 

sidst, laver kaffen og indsender holdresultaterne, er (dog nu afgående) formand og 

altmuligmand og uundværlig for klubben.  

 

Uwe er respekteret for sin rolige og altid hjælpsomme fremtræden. Her er ingen skjulte 

dagsordener, men en ærlig sønderjysk indsats og en ægte kærlighed til skakken.  

 

Uwe bidrager også til det gode samarbejde med Sønderjysk Skoleskak ved at deltage i 

kredsens bestyrelsesmøder og ordne det praktiske, når møderne er i Aabenraa. 

 

Uwe er et beskedent menneske med store samarbejdsevner - af den slags mennesker, der i 

høj grad bærer dansk skak. 

5. Hovedkreds - Flemming Ormstrup, Ølgod Skakklub 
Flemming Ormstrup har i mange været år været hovedkraften i Ølgod Skakklub. Trods 

svigtende medlemstal har Flemming formået både som arrangør og turneringsleder at 

fastholde Ølgodturneringen, som nok er en af landets længst løbende skakturneringer. 

Desuden har Flemming Ormstrup i mange år arbejdet med skoleskakken i Ølgod området. 

6. Hovedkreds - Peter Poulsen, Silkeborg Skakklub 
Peter Poulsen har i en lang årrække gjort en kæmpe indsats for skoleskak arbejdet i 

Midtjylland. Mange lørdage er blevet brugt på skoleskakstævner og endnu flere timer er lagt i 

at lære de unge det ædle spil.  

 

Peter er organisatorisk aktiv i Dansk Skoleskak, hvor han er formand for Pædagogisk Udvalg, 

såvel som i Silkeborg Skakklub, hvor han er juniorleder. 

 

Peter er altid fuld af gode ideer og initiativrig - næste år er Silkeborg f.eks. vært for Jysk 

Mesterskab i Skoleskak. 

 

Peter gjorde endvidere et stort arbejde i forbindelse med de 2 DM'er som blev afholdt i 

Silkeborg i 2008 og 2009, hvor han bl.a. var ankermand på IT-fronten. 

 

Før Peter kom til Silkeborg Skakklub var han formand for Ry Skakklub.. 

 

Alt i alt er Peter en uvurderlig drivkraft for DSU i almindelighed og for Silkeborg Skakklub i 

særdeleshed. 



7. Hovedkreds - Sten Filskov, Frederikshavn Skakklub 
Sten Filskov har spillet skak siden 6 års alderen. 

 

Var i en ung alder med til at oprette en skakklub i Møgeltønder. 

 

Kom senere til Frederikshavn, hvor han deltog i arrangementet af junior-DM i 1972. 

 

Formand for Frederikshavn Skakklub i flere perioder og formand for klubben siden 2004. 

 

Det er i høj grad hans fortjeneste, at klubben fortsat eksisterer i dag. 

8. Hovedkreds - Bent Schiøtt Hansen, Bornholm skakklub 
Bent har gennem mange år været formand for Bornholmskredsen og haft en stor indflydelse 

på mange af de ting, der er sket på Bornholm. 

 

I 1999 var Bent initiativtager til afholdelse af DM-omkampen mellem Peter Heine Nielsen og 

Sune Berg Hansen. 

 

I 2001 var han medforfatter til Bogen om Rønne Skakklubs første 100 år "Lektor og Barbér, 

Doktor og Slagter, Konge og Bonde" og samme år var han en af bagmændene bag Rønne 

Skakklubs 100 års jubilæumsturnering, som var en meget stærk schweitzer-turnering, bl.a. 

med en lille norsk knægt blandt deltagerne (Magnus Carlsen). 

 

I årene 2007 og 2008 var Bent endvidere med bagved de to meget stærke Baltic Sea 

Cupturneringer. 

9. Hovedkreds – Morten Fabrin, Viborg Skakklub 
Morten Fabrin har ydet, og yder fortsat, en stor indsats for Dansk Skak Union. En indsats der 

er præget af et brændende engagement for skakspillet. Han startede sit 

skakorganisatoriske virke allerede som 16-årig i Horsens. Senere har SK41, Assens Skakklub 

og nu Viborg Skakklub nydt godt at Mortens indsats i bestyrelsesarbejdet.  

 

På nationalt plan har Morten Fabrin været medlem af Skaknævnet i en kortere periode frem til 

2004, hvor han blev valgt til formand for 9. hovedkreds og et meget kyndigt medlem af 

hovedbestyrelsen i Dansk Skak Union frem til 2010. Siden 2007 har han tillige været 

en fremragende leder af hovedkredsens holdturnering. 

 

  



Initiativpræmier 2011 

1. Hovedkreds 
Ingen indstilling 

2. Hovedkreds – Præstø Skakklub 
Præstø Skakklub er et rart sted at komme. Klubben har mange trofaste og engagerede 

medlemmer. Man fornemmer, at traditioner spiller en stor rolle i klubben, men samtidigt er 

man også åben for nye måder at præsentere skakken på. Klubbens bestyrelse har med nye 

turneringsinitiativer og satsning på ungdomsarbejdet gjort sit til at vende 

medlemsudviklingen i positiv retning i Dansk Skak Union. 

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

3. Hovedkreds – Skakklubben Sydøstfyn 
Sydøstfyn har gennem de seneste år styrket eliten meget, med gode resultater i Skakligaen til 
følge.  Desuden har andetholdet har markeret sig godt i 2. division.  
 
Samtidig med eliten er blevet styrket har man – for bredden - formået at bevare et sundt og 
aktivt klubliv med mange gode traditioner og man har et stabilt medlemstal. 
 
Klubben har gennem de seneste år haft stadig flere hold med i diverse holdturneringer og 
klubben markerer sig tydeligt i skaklivet i 3. hovedkreds. 
 
Desuden arrangerer Sydøstfyn sidste lørdag i skolernes sommerferie hvert år Lundeborg 

Turneringen som foregår udendørs på Lundeborg Havn, med et højt deltagerantal – og 

næsten altid med høj sol. I denne turnering har hyggen en høj prioritet og den markerer 

desuden sæsonstarten for mange fynske skakspillere. 

4. Hovedkreds 
Ingen indstilling 

5. Hovedkreds – Horsens Skakforening 
Skakforeningen har gennem mange år afholdt Horsens Byturnering.  I 2010 har Horsens 

Skakforening afholdt en turnering ”Horsens Lang Weekend” med 86 deltagere, hvoraf der var 

4 IM’ er. Det var landets 3. største skakturnering i 2010. 



6. Hovedkreds – Aarhus / Skolernes Skakklub 
Aarhus / Skolernes Skakklub indstilles for deres juniorarbejde, som drives at flere af klubbens 

stærke spillere, hvilket også har givet en del pigespillere. 

7. Hovedkreds – Skørping Skakklub 
En klub i fremgang, med mange spændende arrangementer bl.a. Løvfaldsturneringen og en 

afdeling af Nordjysk Grand Prix. 

Foredragsaftener med bl.a. Peter Heine Nielsen og Per Andreasen. 

En klub der tænker utraditionelt for at få mange til at komme til klubaftenerne 

Nordjyllands største klubturnering 

8. Hovedkreds – Solrød Skakklub 
Solrød Skakklub er gået fra at være lukningstruet til at have stabiliseret sig, og har baseret en 
stor del af deres aktiviteter på at arrangere turneringer med det specielle koncept, at man kan 
melde fra til nogle runder uden problemer. 
  
I løbet af 2010 arrangerede klubben fire turneringer, som på det nærmeste strakte sig over 
hele året. 83 skakspillere fra mange forskellige klubber deltog i disse 4 turneringer. 

9. Hovedkreds 
Ingen indstilling 

 


