
Initiativpræmier  

1. Hovedkreds – SKAKFORENINGEN ODYSSEUS 

Skakforeningen Odysseus tildeles initiativpræmien for at have startet 

juniorskak op for børn mellem 8 - 16 år og siden lykkes med at fastholde en 

solid juniorafdeling med både nybegyndere og erfarne spillere.   

Skakforeningen Odysseus tilbyder instruktion i skak med trinvis forbedring 

efter en kendt udenlandsk metode. Udover instruktion er der en varierede 

vifte af skak-aktiviteter fra spil for sjov, interne turneringer, venskabskampe, 

simultan matcher og mere. 

2. Hovedkreds – TØLLØSE SKAKKLUB 

Initiativpræmien for 2012 tildeles Tølløse Skakklub. Klubben hører absolut 

ikke til de største i 2. Hovedkreds. Efter en lang periode, hvor der ikke skete 

så forfærdelig meget, er der i de sidste år vokset nogle aktiviteter frem, som 2. 

Hovedkreds ønsker at belønne med Dansk Skak Unions initiativpræmie. 

Trods sin størrelse har klubben en trofast medlemsskare og et godt socialt liv 

med mange forskellige aktiviteter. Der er klubaftener, hvor der gennemgås 

partier, der spilles hurtigskakturnering og selvfølgelig er der den traditionelle 

klubturnering, hvor alle klubbens medlemmer deltager. 

Tølløse har som noget nyt sat en vellykket EMT i gang, der i forhold til 

klubbens størrelse og erfaring med opgaven må siges at have været en succes. 

Et flot program med mange annoncer fra byens erhvervsliv har yderligere 

givet denne nye turnering et godt løft. Glædeligt er det, at klubben fortsætter 

med turneringen.  

Skal udviklingen i Dansk Skak Union vendes, skal der på alle planer udvises 

nytænkning, initiativ og engagement. Det har Tølløse Skakklub gjort. 

  



3. Hovedkreds – SDR. NÆRÅ SKEKKLUB 

Sdr. Nærå Skekklub er dannet i 2011. Klubben er baseret på daværende 

juniorskakleder Jan Kaas Pedersens ungdomsspillere fra Sdr. Nærå Skole. 

Næsten alle var i 2011 forhenværende skakspillere, men én i flokken fødte 

idéen om at etablere en klub hvor man skulle mødes til holdskak og i sociale 

sammenhænge i øvrigt. Idéen viste sig, trods bopæle over et stort spredt 

geografisk, bæredygtig og klubben har i dag 11 medlemmer, alle reaktiverede 

skoleskakspillere, som efter deres første sæson er rykket suverænt op i 

Fynsserien.  

For realiseringen af dette initiativ gives prisen med glæde, det bliver 

spændende at se hvor langt det genvundne fællesskab bærer. 

4. Hovedkreds – VOJENS SKAKBLAD 

Trods de vanskeligheder, der for tiden er for at få pressen til at bringe 

skakstof, lykkes det Vojens at få mange begivenheder omtalt. Den sønderjyske 

enkeltmandsturnering blev fyldigt omtalt med billeder og tekst - fra 1. runde 

til om med omkamp  - i Jydske Tidende og diverse ugeaviser, Vojens 

Skakklubs årlige PR-arrangementer – lynskak ved Vojens Høtte og 

simultanskak i Rådhuscenteret om efteråret –ligeledes. Skakklubberne i 

Vojens og Haderslev lavede fælles sommerferieskak for juniores. Også her var 

der billeder og omtale. Karl Posselt har knækket nødden og sender korte 

omtaler sammen med billeder. Det virker! 

Ved den nylig afholdte hovedkredsgeneralforsamling, som i år fandt sted i 

Vojens, havde han sat årets udklip på en opslagstavle. De fyldte ca. 2 

kvadratmeter! En imponerende og efterligningsværdig indsats: 

5. Hovedkreds – JERNE SKAKKLUB 

Jerne Skakklub er en klub, der holder ud og fortsætter et pænt 

aktivitetsniveau. Desuden er det lykkedes at fastholde et pænt medlemstal.  

Dette er en præmie, der skulle være givet for længst til Jerne Skakklub for 

deres indsats og støtte til bl.a. Vesterhavsturneringen, hvor klubben både 

bidrog på det arbejdsmæssig og økonomiske område. 

 



6. Hovedkreds – SKAKKLUBBEN AF 1968 

Skakklubben af 1968 tildeles Dansk Skak Unions initiativpræmie for 2012. 

Skakklubben af 1968 har starten en juniorafdeling op, hvilken man ville have 

forsvoret for blot nogle få år siden. Skakklubben af 1968 har som den eneste 

klub i hovedkredsen formået at skabe et tilbud i Dansk Skak Union til de 

meget nye og unge skakspillere, som er blevet et produkt af Dansk Skoleskaks 

projekt ”bring minoriterne i spil”. 

7. Hovedkreds – JETSMARK SKAKKLUB 

- Godt og solidt juniorarbejde både med eliten og bredden.  

- Danske Mestre i holdskak og individuelt ved Allan Stig Rasmussen. 

- En klub der integrerer mange piger i skoleskakken 

- En klub der tænker innovativt 

8. Hovedkreds – ALLERØD SKAKKLUB 

Allerød Skakklub har gennem årene præsteret en markant medlemstilgang, - i 

en periode hvor mange andre klubber desværre har måttet notere 

tilbagegang. 

Klubben har gennem de seneste år fået etableret en velfungerende 

juniorafdeling med ugentlig undervisning på flere niveauer - tillige med tæt 

kontakt til juniorernes forældre/hjem. 

Klubben har i 2011 – med stor succes - arrangeret DM for Ungdom.  Igen i 

2012 har Allerød Skakklub tegnet sig for arrangementet. 

Udover den velfungerende juniorafdeling af de deraf kommende 

arrangementer, er Allerød Skakklub også en klub man kan henvende sig til 

hvis man har større arrangementer i hovedkredsen, det kan være noget som 

divisionsafslutning, afslutning i hovedkredsens holdturnering. 

En af grundene til at klubben er så stor og så populær er at man lægger meget 

vægt på de sociale liv i klubben, og selv på klubaftener hvor der egentlig ikke 

er planlagt noget møder medlemmerne op, så arrangerer man måske en 

spontan lynturnering, hvor 40-50 spillere deltager. 

 



Hæderstegn 

1. Hovedkreds – HELGE NEESGÅRD-MADSEN 

Helge startede med at være skoleskakleder  i Gladsaxe 1977. Helge har 

arrangeret Gladsaxe-mesterskab i skoleskak siden 1978. Helge var en af 

initiativtagerne til Multitabs-turneringen i 1979, hvor Jens Kristiansen blev 

IM. 

Senere har han startet en årlig pigeturnering og stået for Gladsaxe kommunes 

skak-sommerferieaktiviteter siden starten i 1986. Særlig sidstnævnte har ført 

til at  mange vordende talenter er begyndt at spille organiseret skak . Helge 

har været med til at starte Caïssa i 2012 som har fået en fin juniorafdeling 

op og stå.  I Caïssa har de taget det gode initiativ med Junior Grand Prix 

turneringer til efterretning og selv organiseret to. Caïssa har også deltaget i 

den såkaldte  Gladsaxe-dag, hvor forskellige foreninger kan gøre PR for det 

meste af kommunens indbyggere, bl.a. har Mads Andersen givet simultan. 

Helge er som skakinstruktør af den overbevisning, at faste rammer giver det 

bedste læringsmiljø, og at glade børn lærer mest (det gælder om at få de to 

ting til at gå op i en højere enhed). Sidstnævnte er ikke blot i en 

undervisningstime, men også positive oplevelser ved at deltage i turneringer 

som Gøteborg Cup ,  U-VM og EM. Så det at være skakinstruktør er ikke blot 

at sidde i et undervisningslokale 2 timer om ugen.   

2. Hovedkreds – MORTEN F. JENSEN 

Det er altid en god oplevelse at komme til Præstø Skakklub. Det er ikke 

mindst Mortens fortjeneste. I en årrække har han været klubbens utrættelige 

formand. I denne periode har klubben etableret sig som en både stabil og 

fremgangsrig klub med en trofast og engageret medlemsskare.  

Morten har med sine mange gode og inspirerende idéer gjort sit til, at Præstø 

Skakklub har sat sit tydelige præg på det skaklige landkort i 2. Hovedkreds. 

Det ses tydeligt i klubbens aktive satsning på ungdomssiden og nye og 

anderledes initiativer med hensyn til afvikling af EMT`er. 

Morten har endvidere været medlem af hovedkredsbestyrelsen, hvor han har 

været kasserer og sekretær. 



3. Hovedkreds – KELD BOYSEN 

Keld Boysen kom til Odense Skakklub først i 1990’erne, da KFUM’s 

skakafdeling lukkede. Ret hurtig blev Keld valgt ind i bestyrelsen, hvor han 

siden har bestredet flere poster. Han var primus motor i oprettelsen af en 

særskilt seniorafdeling, som straks blev en succes med fast spilletid onsdag 

eftermiddag. Igennem mange år har Keld været klubbens faste 

omdrejningspunkt ved at sørge for at åbne og lukke hver mandag og onsdag. 

Keld Boysen har, siden turneringen blev søsat i 1997, været dommer ved OM i 

veteranskak, hvor fynske spillere over 60 år hvert efterår dyster om 

mesterskabet. 

Han har gennem alle årene udfyldt samme funktion i interne turneringer, 

ligesom FSU aldrig er gået forgæves til Keld, når der var dommeropgaver, 

som skulle løses. Således udfyldte han denne funktion ved DM i Nyborg 2001. 

Med sit retskafne væsen og sans for tal, var det logisk at Keld blev valgt til 

revisor i 3. HK i 1994, en post han bestred indtil 2010. Hele Keld Boysens 

organisatoriske virke har været kendetegnet af stor hjælpsomhed og stabilitet, 

og hans indsats til skakkens fremme belønnes hermed fortjent med 

hæderstegnet. 

  



4. Hovedkreds – BRIAN LUNDGAARD 

Det er sagt om skakspillet, at det er for meget kunst til at være et spil, for 

meget videnskab til at være kunst og for meget spil til at være videnskab.  

Sådan er der blevet sagt meget klogt om skak, men for 43-årige Brian 

Lundgaard, der er psykolog, var skak - eller rettere programmeringssproget 

PHP -en overspringshandling, da han i 2001 læste på universitetet og skulle 

skrive speciale. Han spillede skak med en bekendt, Baldur Kristinsson, der er 

filosof og bosiddende på Island. 

Brian Lundgaard havde fundet ud af at programmere et skakbræt, der kunne 

vise skakbrikkernes stilling, som de to spillere så kunne udveksle over 

internettet. Det greb om sig, og flere ville være med - blandt andre en bekendt 

i Århus, som spillede skak med en spiller i Grækenland. 

Året efter satte han sig ned og programmerede et rigtigt skakspil til brug på 

internettet, og oprettede samtidig en skakklub, Eskakklubben, der kan findes 

på internetadressen: www.eskak.dk Måske klubmester I dag 10 år efter tæller 

klubben næsten 500 medlemmer blandt andre steder fra Danmark, Norge og 

Sverige. Klubben har også udlandsdanskere fra USA. I E-skakklubben kan 

man spille korrespondanceskak, skakmatcher, klubturneringer, hurtigskak og 

lynskak og chatte med hinanden. 

Ja, man kan også spiller mange partier på én gang. Brian Lundgaard lærte at 

spille skak af sin far, og da han var gammel nok til at gå i ungdomsskole, gik 

han til skak hos Kai Bjørnskov, der er kendt fra skoleskakken i Sønderjylland. 

To år senere blev han medlem af Haderslev Skakklub og i dag er han medlem 

af Vejen Skakforening og godt på vej til at vinde foreningens klubmesterskab. 

Det bliver i givet fald hans første klubmesterskab. 

  

http://www.eskak.dk/


5. Hovedkreds – JENS OTTO GRABAU 

Jens Otto Grabau har i mange år været ildsjælen i Stouby Skakklub, hvor han 

dækker næsten alle  funktioner, formand, kasserer, holdleder,  

materialeforvalter m.m.  Herudover afholder Stouby årlige koordinerede 

turneringer med Jens Otto Grabau  både som deltager og arrangør. 

Jens Otto Grabau har haft stor indflydelse på Stouby Skakklubs fortsatte 

eksistens. Bl.a. da Rårup-Juelsminde Skakklub lukkede, var det bl.a. Jens 

Otto Grabau´s fortjeneste, at nogle af deres medlemmer valgte Stouby 

Skakklub.  

6. Hovedkreds – JESPER SKJOLDBORG 

Jesper Skjoldborg fra Viby Skakklub indstilles til Dansk Skak Unions 

hæderstegn for 2012. Jesper har i rigtig mange år ydet en kæmpe indsats for 

juniorarbejdet i hovedkredsen. Tidligere som juniorleder og nu som holdleder 

for vores succesfulde hold juniorhovedkredsturneringerne på Tjele. Jesper 

har også i mange år været en markant skikkelse på skoleskakfronten i Århus 

og i hans lokale klub Viby. 

7. Hovedkreds – ARNE HOVE 

Arne har i mange år været medlem af bestyrelsen i  7.HK. I øjeblikket er han 

turneringsleder for hovedkredsens holdturnering, der kører til alles fulde 

tilfredshed. 

Arne har i mange år været medlem af bestyrelsen i Nørresundby Skakklub 

hvor han bl.a. har bestridt hvervene som formand og kasserer.  

Arne er endvidere en stor drivkraft til alverdens skakarrangementer, hvor han 

altid er klar til at give en hånd med. 

  



8. Hovedkreds – FLEMMING KARLSEN 

Han har ikke siddet i bestyrelser gennem årtier, men dog været formand i 

Roskilde Skakklub fra 1966-68. Han har heller ikke spillet en masse 

turneringer eller opnået store resultater, men var dog i sine yngre dage en 

habil spiller, der bl.a. spillede divisionsskak på Roskildes andethold.  

Alligevel har han igennem næsten to menneskealdre fået sat sit præg på 

dansk skakliv, hvor hans interesse for en stor del har været rettet mod det, der 

lå lidt ud over det almindelige dagligdags, såsom jubilæer, påskestævner og 

andre store eller specielle skakbegivenheder.          

 Det trofaste udgangspunkt har været Roskilde Skakklub, hvor han nu er den, 

der har længst anciennitet. I sin toårige formandsperiode var han hovedmand 

i arrangementet af både det første åbne junior-DM i 1967 og året efter 

klubbens 60 års jubilæumsturnering. Begge vellykkede turneringer med stor 

udenlandsk deltagelse. Det samme gjaldt 8.HK’s 25 års jubilæumsturnering i 

1968 med spillested i Roskilde-hallen ligesom junior-DM året før.  

Senere har han fortsat vist stor interesse for klubbens forskellige 

jubilæumsarrangementer og bidraget med mange idéer og forslag. I 

forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i 1983 blev der således udgivet et 

jubilæumsskrift, hvor Flemming Karlsen var en af forfatterne. Skriftet blev 

trykt i et pænt stort oplag, og efter uddeling til klubbens medlemmer og en 

første salgsbølge var der stadig en hel kasse tilbage fyldt med skrifter. Det 

lykkedes imidlertid for Flemming Karlsen af få afsat dem alle. Det tog godt 20 

år, men imponerende alligevel, og næppe andre kunne have gjort det!         

I en lang årrække var han også meget involveret i Roskildes klubblad, ikke 

mindst distributionen af det. Først og fremmest selvfølgelig til klubbens 

medlemmer, men han sørgede tillige for udveksling af det med andre 

klubblade. Mange har oplevet, hvordan han kom rundt i klubberne og til 

forskellige skakarrangementer med sin karakteristiske og uundværlige taske, 

som så var fuld af klubblade og andre spændende ting. Sikkert også et par 

jubilæumsskrifter, såfremt der skulle være en mulig køber til stede!  

Derudover har han jo altid haft et arsenal af historier og finurligheder at 

fortælle om personer og begivenheder, både inden for skak og i det hele taget. 



Dette underholder han gerne med, og en del har nok lært Flemming Karlsen 

at kende på netop den vis.                 

I de seneste år har han ikke været så omkringfarende som tidligere, idet 

helbredet har drillet lidt. Heldigvis ser det ud til, at han er kommet ovenpå 

igen, så mon ikke, at vi på ny kommer til at møde ham ofte ved diverse 

skakbegivenheder. Lad os håbe det, for Flemming Karlsen har på sin helt 

egen facon været med til at sætte kulør på dansk skakliv! 

9. Hovedkreds – EGON SØRENSEN 

Egon Sørensen har været medlem af Lemvig skakklub i over 30 år. I gennem 

alle disse år har Egon gjort et enestående arbejde for at tingene kunne fungere 

i klubben. Han har i utallige sammenhænge hjulpet til i det daglige og ved 

arrangementer - typisk, som den først fremmødte, og den sidste til at forlade 

stedet. 

Derudover har Egon Sørensen fungeret som holdleder i holdturneringen og 

som den selvskrevne kampleder, når 1-holdet havde hjemmebane. Igennem 

mange år har Egon desuden beklædt posten som kasserer til alles tilfredshed, 

og han har i øvrigt som bestyrelsesmedlem udført et stort arbejde til fremme 

for skakken i Vestjylland. Bl.a. som medinitiativtager til Vestjysk Bank Grand 

Prix, en årlig tilbagevendende begivenhed, der omfatter Holstebro, 

Ringkøbing og Lemvig skakklubber. 

 

 


