
DM i hurtigskak 2012 - ansøgning 

Middelfart Skakklub vil gerne afvikle DM i hurtigskak 2012. Middelfart har ikke været på 

Danmarkskortet siden Anand i 2003 var i Middelfart og spille. Vi har igen lyst til at prøve 

kræfter med et større arrangement. Her passer DM i hurtigskak godt for os.  

Vi vil gerne afvikle en turnering sidst i september, det er ikke afgørende hvornår, men 

foretrækker lørdag den 22. september. Hvis vi får arrangementet vil vi straks tage kontakt til 

vores naboklubber(både på Fyn og Jylland) og for at undgå dobbeltarrangement. 

Middelfart Skakklub er en lille klub, men aktiv. Hvis I vil have stævner ud til unionens mindre 

klubber kunne dette være oplagt. I forhold til arrangøropgaverne, så råder klubben over flere 

skakdommere, hvoraf to var i aktion ved DM i påsken sidste år. Derudover er klubbens 

medlemmer karakteriseret ved, at de gerne hjælper til ved klubbens aktiviteter, men vi er 

bekendt med, at der skal være hænder nok, hvis et stævne skal blive vellykket. Derfor vil vi 

tage kontakt til naboklubber i det omfang, som er nødvendigt.  

Med hensyn til livesending, som er en naturlig del af stævnet, så råder vi på Fyn over gode 

livebrætter og Poul Jacobsen, som vi selvfølgelig håber/forventer er til rådighed.  

Middelfart Skakklub vil selvfølgelig prøve at hæve gevinstdelen til arrangementet udover det 

beløb, som DSU sørger for. En af overvejelserne er blandt andet at vi pt. har ubrugte 

sponsormidler, som forventes at kunne tilgå DM. Dette er ikke pt. afklaret med sponsor, men 

tidligere sonderinger gør, at vi forventer sponsoraccept.  

 

Faciliteter: 

Stævnet vil blive afholdt i Østergades Forsamlingshus, som er klubbens sædvanlige spillested. 

Huset er gennemrenoveret indenfor de seneste fem år og består blandt andet af en stor sal, 

hvor der er plads til alle deltagere. Derudover rummer huset i stueplan to mindre lokaler plus 

et cafemiljø, samt to lokaler og køkken i underetagen. Vi forventer at have hele huset til 

rådighed, hvis vi får stævnet. Der vil derfor være gode muligheder for sideaktiviteter, ligesom 

det vil være muligt mellem kampene at gå til tilstødende lokaler og snakke.  

Huset er handicapvenligt med blandt andet elevator. Borde og stole er beregnet til voksne. 

Salen rummer projektor og stort lærred med mulighed for at vise løbende oplysninger og 

stillinger fra de enkelte grupper. 

 

Beliggenhed: 

Middelfart er beliggende centralt i forhold til skakDanmark. Pt. er der 250 km til 

danmarksmestrene fra Jetsmark og 250 km til DM i Helsingør, så den centrale beliggenhed 

giver gode mulighed for deltagelse for alle.  

Adgangen til Middelfart kan ske med skib, men for de fleste vil muligheden nok være med tog 

eller bil. Der er både motorvejsafkørsel ved Middelfart og togstation på hovedbanenettet og 

dermed ½ timedrift til f.eks. København. 



Østergades Forsamlingshus er beliggende 500 m fra Middelfart Station og 3 km fra 

motorvejsafkørsel Middelfart. Afstand til havnen er vist også 500 m.  

 

Med venlig hilsen 

Middelfart Skakklub 

Jacob Kloch 
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