
 

 

Moderorganisationer 
Som medlem af Nordre Skakklub er du  
automatisk medlem af Dansk Skak Union 
og 6. Hovedkreds, se nedenunder. 

DANSK SKAK UNION (DSU) 

 driver hjemmesiden www.skak.dk 

 udgiver sit medlemsblad Skakbladet fire 
gange om året, ca 80 sider pr nummer 

 arrangerer hver påske sin store enkelt-

mandsturnering, her findes Dan-
marksmesteren, og alle spillere uanset 
styrke, kan deltage i forskellige grupper 

 deltager med landshold ved turneringer 
samt  

 støtter internationale turneringer i DK 

6. HOVEDKREDS (6.HK) 

6. Hovedkreds er én af i alt otte hovedkred-
se i Unionen og dækker Østjylland.  

 driver hjemmesiden www.6-hk.dk 

 Støtter skakken generelt i området 

NORDRE Skakklub 

Bestyrelse m.v. 

Formand 
  Lars Christensen 29 66 10 47 

Kasserer 
  Peer Ole Pedersen  53 59 30 56 

Sekretær 
  Ulrik Thomassen 20 85 32 54 

Øvrig bestyrelse 
  Jonas Nielsen 28 97 62 00 
  Mikkel Hansen 30 46 14 44 

 

Klubblads- og Webredaktør 

  Poul Erik Nielsen  20 58 53 27 

December 2022 

 

Spillested & -tid: 

Christianskirken 
Frederikshaldsgade, 15 

8200 Århus N 

(indgang i højre side, så ind mod selve 
kirken og ned ad vindeltrappen) 

Hver torsdag kl 18:30 - Kig ind! 

Besøg også: www.nordre.dk 

Velkommen i 
NORDRE Skakklub ! 

   

Nordre Skakklub blev dannet i 1931 og 
har igennem sin levetid været domine-
rende i dansk skak, bl.a. med 13 hold-
danmarksmesterskaber! 

Det betyder imidlertid ikke, at det udeluk-
kende er en klub for stærke spillere. Nej, 
klubben er tværtimod en bred klub med 
spillere med vidt forskellig spillerstyrke!  

Klubbens vision: Nordre vil være den  
foretrukne klub for voksne skakspillere. 
Nordre skal være en klub med højt aktivi-
tetsniveau, under gode rammer og med 
fokus på det sociale. 

 

 
Hvid trækker og vinder! 

ÅBENT HUS torsdag den 19/1 kl 18.30 

 

http://www.6-hk.dk/


 

 

 

 

Livet i klubben 
På nær i sommerferien holder klubben åbent 

hver torsdag året rundt. Sæsonen starter 
således den anden torsdag i august og kører 
til den sidste i juni. 

KLUBTURNERING. Livet i klubben er bygget 
op omkring vores åbne klubturneringer, pt. 

afholdes Klubmesterskabet i perioden sep-
tember til december (7 runder), mens der i 
foråret spilles to 5 runders turneringer (febru-
ar-marts hhv april-juni). 

  Jan Christensen, Klubmester 2021 

Disse turneringer afholdes efter Dansk Skak 
Union's (DSU's) reglement, hvilket bl.a. inde-
bærer, at spillerne turnering for turnering får 

revideret deres ratingtal (et styrketal) af-
hængig af de seneste resultater. Eksempel: 

          

UDFORDRERTURNERING. Parallelt med 
klubturneringen kører en uformel udfordrer-
turnering, hvor enhver spiller kan udfordre en 
anden spiller (de samme to spillere må mø-
des to gange). Pointsystemet belønner stor 

aktivitet, idet der spilles med 4 point for sejr, 
3 points for remis og 2 point for tab! 

HURTIGSKAK. I januar måned afvikles hur-

tigskakmesterskabet over to aftener hver 
med tre runder, i alt 6 runder; betænkningsti-
den er 25 minutter pr parti.  

LYNSKAK. Fire aftener årligt afholder vi 
lynskakturneringer, dvs. skakpartier med 5 
minutter pr spiller pr parti - eller 3 minutter 
plus 2 sekunder pr træk. Turneringerne er 

Augustlyn, Julelyn, Nytårslyn og lynskak-

mesterskabet. Fra turneringerne samles 

point sammen til den årlige Lyn Grand Prix. 

JUNI GRAND PRIX. I juni måned afholdes 
over 3-4 torsdage en GP-turnering med for-
skellige atypiske skakdiscipliner - såsom 
handicapskak (materiale/tid), holdlyn osv.  

HOLDTURNERING. Her har medlemmerne 
mulighed for at deltage på ét af klubbens 

hold, som deltager i hhv. DSU's divisions-

turnering og 6. HK’s holdturnering.  
Holdene sættes i september, og der spilles 
fra oktober til marts. Alle klubbens spillere 

rangordnes på en såkaldt Styrkeliste. 

BEDEDAGSTURNERING. Klubben er hvert 
år arrangør af en åben hurtigturnering for 4-
mandshold, og her forsøger vi naturligvis selv 
at stille så mange hold op som muligt. Den 
afvikles normalt Store Bededag.  

ANDRE AKTIVITETER. De resterende tors-
dage samt torsdage hvor der spilles udsatte 
kampe i klubturneringerne, afholdes aktivite-
ter af meget forskellig karakter, fx. kan næv-
nes: Opsamling af holdresultater og fremvis-
ning af partier, tematurnering (én aften med 
en bestemt åbning), foredrag, juleafslutning 
med mere. Som sæsonopstart i august afhol-
des typisk flere af disse aktiviteter, kombine-

ret med åbent hus for ikke-medlemmer. 

KLUBBLAD. I starten af hvert 
kvartal udkommer klubbens 

klubblad NORDRE Nyt, som in-

deholder nyt fra klubbens besty-
relse, referater fra såvel interne 
turneringer som klubbens hold-
kampe samt mange andre ar-
rangementer. 

HJEMMESIDE. Klubbens hjemmeside er 

www.nordre.dk, hvor du altid kan holde dig 
opdateret med, hvad der sker i klubben. 

Klubbens Kalender ligger ligeledes på 
hjemmesiden (fra forsiden klik på rubrikover-
skriften).  

INDSLUSNING. Vi arbej-
der pt. med indslusning af 
nye medlemmer, tankerne 

går i retning af kontakt-

person for nye, og måske 

en mentorordning, hvor 
man kan få understøttet 
ens personlige behov. 


