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19. december
Kalundborg Skakklub er nu klar med de første initiativer i 2023.
 - Ungdoms Grand prix turnering
 - Dommer- og kamplederkursus
 
Lørdag den 21. januar afholder Kalundborg Skakklub og Dansk Skak Unions 2. Hovedkreds Ungdoms Grand Prix turnering for alle spillere født
2002 eller senere. Alle skakinteressere junior- og ungdomsspillere kan deltage uanset om de er medlem af en skakklub eller af Dansk Skoleskak.
Indbydelse.

DSU's of�cielle Dommer- og kamplederkursus afholdes i weekenden 11. - 12. februar. Kurset giver tilladelse til at virke som turneringsleder i
danske turneringer under DSU samt til at fungere som kampleder i divisionsturneringen.
Indbydelse og Program.

14. december
Juleafslutningen i skakklubben bød helt efter traditionen først på spisning, inklusiv kasseren og fruens
hjemmebagte småkager, efterfulgt af den endnu mere traditionelle julebanko. Nederst foto af de heldige
vindere.

Kalundborg Skakklub takker medlemmer og venner for 2022. Vi åbner 2023 med lidt hyggeskak onsdag
den 4. januar.

https://kalundborgskakklub.dk/
https://kalundborgskakklub.dk/om-klubben
https://kalundborgskakklub.dk/program
https://kalundborgskakklub.dk/billedarkiv
https://kalundborgskakklub.dk/holdskak
https://kalundborgskakklub.dk/
https://www.facebook.com/106268574724880
https://www.facebook.com/106268574724880
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F106268574724880&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/106268574724880
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Kalundborg%20UGP%202023.pdf
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Dommer%20og%20kamplederkusus%20i%20Kalundborg%20Skakklub.pdf
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Beskrivelse%20og%20tidsplan.pdf




7. december
Kalundborg Skakklub havde besøg af verdenmesteren i skakkompositioner Steffen Slumstrup Nielsen som gav et foredrag om disiplinen med at
lave opgaverne. Der var desuden eksempler på opgaverne. Stemningsbilleder herunder.
Nederste billede er webmasteren der gennemgår divisionsparti fra i søndags.





6. december
I går spillede Kalundborg 2 mod Maribo 2, og det blev desværre til et 1 - 7 nederlag i en match hvor vi var klart underratede på alle brætter. Det
var Rasmus og Thomas som begge spillede remis. Resultat.

4. december
Efter vores gode start på sæsonen i 2. division kom vi i dag lidt ned på jorden igen. Vi tabte 3 - 5 mod Sydøstfyn. Dog skal det nævnes at
Sydøstfyn er outsider og førsteudfordre til Læseforeningen i forhold til at rykke op i 1. division.
Dagen runde bød på sejre til Jesper og Jens, mens Esben og Rasmus spillede remis. Resultat.

3. december
Som forberedelse til onsdagens problemskakforedag er der herunder en appetiser.
Hvid trækker og vinder.

https://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=12060&teamTournamentGroupId=377
https://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=11181&teamTournamentGroupId=385


1. december
På onsdag den 7. december får klubben besøg af verdensmester i problemskak Steffen Slumstrup Nielsen. Har giver et 2 times foredrag om
problemskakkens forunderlige verden. Alle er velkomne til at komme og høre foredraget og efterfølgende spille et parti eller to. Præsentation af
foredragget �ndes i denne �yer.

31. november
Klubben afhold en simultanforestilling hvor Jesper spillede mod 14 modstandere. Resultatet blev en 12½ - 1½ sejr til Jesper!

https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Problemskakforedrag.pdf


16. novemberr
Så kom Kalundborg 2 i gang med en sejr i A-rækken 😀. Holdet vandt 4½ - 3½ over Korsør. Der var sejre til Amdi, Rasmus, Ronni og Lasse, mens
Ole spillede remis. Kampresultat.

13. november
Sejr igen! Kalundborg 1 var draget til Odense for at møde Læseforeningen 2 i 2. division. Resultatet blev en sejr på 5-3. Der var gevinster til Esben,
Tommy og Ole, mens Jens, Carl-Erik, Flemming og Rasmus spillede remis. Efter to runder ligger vi nummer 3.

Siden oprykningen til divisionen i 2017 er det vist ikke sket at vi er startet med 2 sejre og tilmed hvor vi i begge runder har scorede over forventet.
Resultat

Næste runde er 4. december, hvor modstanderen er Sydøstfyn

https://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=12056&teamTournamentGroupId=377
https://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=11178&teamTournamentGroupId=385


6. november
Succes! Sådan kan Kalundborg Skakklubs første turnering i mange mange år bedst beskrives.
Vi endte med 37 deltagere heraf 15 fra Kalundborg Skakklub.

Turneringen blev vundet af Oscar fra Præstø Skakklub. Jens (Kalundborg) blev nummer 2.
Gruppe 2 blev vundet af Jens (Maribo) foran Johannes
I Gruppe 3 blev sejren delt mellem Johann (Ålborg) og Vincent (Holbæk)
Gruppe 4 blev vundet af Michael foran Morten
I Gurppe 5 blev sejren delt mellem Søren og Ronni (begge Kalundborg)
Gruppe 6 blev vundet af Mads (Holbæk) foran Kristoffer (Kalundborg)

Alle resultater kan ses på turneringshjemmesiden.

De 15 deltagere fra Kalundborg Skakklub spillede i alt 67 partier hvilket resulterede i 32½ point - så meget tæt på 50 %. 

Herunder turneringsleder Carl-Erik foran turneringstavlerne.
Nederst samlet billede af alle præmietagerne. De individuelle billeder kan ses nederst på billedsiden.

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27676
https://kalundborgskakklub.dk/billedarkiv


Hent stor version af billede

5. november
Vores efterårs EMT er nu i gang og der bliver kæmpet i alle grupper. Resultater kan ses hos DSU.
Fotografen har taget lidt billeder inden start af 3. runde.

https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Alle%20vinderne.jpg
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27676






4. november 
Så er vi klar til den første koordinerede turnering i Kalundborg i mange mange år.
Det blev til 38 deltagere, hvilket er et pænt stykke over hvad vi på forhånd havde forventet. 🤩
Turneringen kan følges hos DSU fra fredag aften. Turneringshjemmeside.

3. november
Kalundborg 3 �k en �ot start i årets holdturnering ved at vinde 3½ - ½ over Dianalund 😀💪
Sejre til Søren, Thomas og Kristoffer, mens Ronni spillede remis på 1. brættet mod en spiller med meget højere rating
end ham selv. Holdets samlede forventede score var kun 1,26 hvilker understreger hvor �ot resultatet er.
Kampresultat

Knap så godt gik det for Kalundborg 2. Det blev nemlig til et 3 - 5 nederlag mod Præstø. 😒
Mogens, Ole og Verner sørgede for pointene.
Kampresultat

30. oktober
Dagens runde i Divisionsturneringen gav en storsejr på 5½ - 2½ til Kalundborg over Faxe 😀
Der var sejre til Carl-Erik, Tommy, Flemming og Amdi 💪 og remis til Jens, Esben og Christian 👍
Kampresultat.

29. oktober
Stillingen i Pokalturneringen er opdateret med de seneste resultater. Der er desuden indsat præmiegrupper.

I morgen (30. oktober) spiller vi første runde i holdturneringen. Her spille Kalundborg 1 hjemme mod Faxe. 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27676
https://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=12089&teamTournamentGroupId=379
https://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=12044&teamTournamentGroupId=377
https://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=11174&teamTournamentGroupId=385
https://kalundborgskakklub.dk/program


På onsdag er det så Kalundborg 2 og 3 som skal i aktion. Kalundborg 2 spiller hjemme mod Præstø, mens Kalundborg 3
spiller ude mod Dianalund.

23. oktober
Sæsonprogrammet er opdateret med holdskak for A- og B-række holdene. Bemærk at nogle af datoerne kan blive
ændret hvis kampene bliver søndagskampe.
Sæsonprogrammet �ndes også som PDF, så det lige er til at printe og sætte på opslagstavlen/køleskabet.

Der er nu 29 tilmeldte til vores weekendturnering. Vil være super hvis vi kunne blive 30 (eller 36) således det kommer til
at passe med 5 (eller 6) 6-mandsgrupper. Tilmelding er på turneringshjemmesiden hos DSU. Tilmelding.

20. oktober
Efter omkring halvdelen af Pokalturneringen har Jesper og Carl-Erik lagt sig i spidsen med hver 3½/4. De bliver forfulgt
af �re spillere med hver 3/4.

15. oktober
Der er nu 25 tilmeldte til vores weekendturnering - men stadig plads til �ere. Tilmelding er på turneringshjemmesiden
hos DSU. Tilmelding.

29. september
Det er besluttet at Kalundborg Skakklub for første gang i mange år stiller med 3 hold i holdturneringen. 
Kalundborg 1 i 2. Division
Kalundborg 2 i A-rækken
Kalundborg 3 i B-rækken

Program for efterårssæsonen er opdateret med holdturneringskampe for 2. divisionsholdet. Vi starter hjemme mod
Faxe den 30. oktober.

Der er nu 20 tilmeldte spillere fra 6 forskellige klubber til vores weekendturnering i starten af november. 

21. september
Kalundborg Skakklubs efterårsturnering som spilles i weekenden 4.-6. november kan nu ses på DSUs
turneringshjemmeside. Alle skakpillere er meget velkomne til at spille med i turneringen. Indbydelsen kan desuden ses
som PDF. Tilmeldng kan ske på turneringshjemmesiden eller direkte til turneringslederen (se indbydelse).

Årets Pokalturnering er nu kommer i gang. Efter 2 runder er der 4 personer tilbage med maksimum score. Turneringen
kan følges under 'Program og resultater'.

7. september
Efterårets Pokalturnering er nu igang og kan løbende følges under 'Program og resultater'.

Det var ligeledes dagen hvor vi tog afsked med Vasil (tv), som har valgt at tage tilbage til Ukraine.
Thomas havde skaffet en afskedsgave i form af nogle skakbøger, som erstatning for dem han har mistet efter den
russiske invation.

https://kalundborgskakklub.dk/program
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Efter%C3%A5r%202022%20-%203.pdf
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27676
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27676
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27676
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Ka%20efter%C3%A5r%202022.pdf
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Ka%20efter%C3%A5r%202022.pdf
https://kalundborgskakklub.dk/program
https://kalundborgskakklub.dk/program


6. september
Husk kryds i kalenderen 4.-6. november hvor Kalundborg Skakklub afholder den første åbne turnering i mange år. Turneringen vil snart kunne �ndes
på DSUs turneringssystem.

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations


5. september
Det er med stor sorg at Kalundborg Skakklub kan meddele at vores medlem Leif Jensen er afgået ved døden i løbet af sommerpausen. Ære være
hans minde. 

29. august
På onsdag (31. august) er der igen hyggeskak på programmet. Vi spiller nok en lille 5 runders hurtigskakturnering. Der er samtidig tilmelding til
Pokalturneringen som starter onsdag den 7. september. Alle medlemmer samt skakinteresserede er derfor meget velkomne til at møde op, så vi
får så mange tilmeldinger til Pokalturneringen som muligt.

14. august
Nu er det endelig tid til at skakklubben of�cielt åbner for efterårssæsonen 2022. Vi mødes igen onsdag den 17. august.
Kl. 18.00 - 19.00 er der skakundervisning og fra kl. 19.00 starter klubben igen.

Alle nye som nuværende medlemmer er meget velkomne.

Sæsonprogram er nu lagt på siden 'Program og resultater' og kan desuden downloades som PDF.
Bemærk at runderne for holdskak endnu ikke er kendt, og sæsonprogrammet vil blive opdateret når de kendes.

21. juli
Bemærk at klubben holder sommerferielukket næste onsdag - 27. juli.
Fra den 3. august spiller klubben hver onsdag i vores vante lokaler i Dagcenter Munkesøen.

Datoerne for holdskak (2. division) i 2022-2023 er blevet offentliggjort.
30. oktober
13. november
4. december
15. januar
29. januar
26. februar
12. marts

Øvrige hold spiller på ugedage i den efterfølgende uge.

8. juli

Sommerskakprogrammer er opdateret, se herunder.

https://kalundborgskakklub.dk/program
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Efter%C3%A5r%202022%20-%201.pdf


Skakarrangement den 20. juli vil blive annonceret på vores facebookside og her på hjemmesiden.

7. juli
Sommerskakarrangementerne i Kalundborg Skakklub kan løbende følges på vores Facebookside samt ses herunder.
Esben har skrevet en længere Facebook indlæg som ligeledes er gengivet herunder. 

God skaksommer fra webmasteren.

Facebookopslag fra 1. juli:
Kalundborg Skakklub runder 30 medlemmer.
I de seneste årtier har dansk skak oplevet dalende medlemstal og stigende gennemsnitsalder blandt de tilbageværende medlemmer. Det gælder også Kalundborg
Skakklub, der efter storhedstiden i 1990´erne med tæt på 50 medlemmer og et ungt førstehold i landets næstbedste række, har set medlemstallet falde støt og roligt
til det for et par år siden nåede bunden med kun 16 medlemmer, hvoraf ingen var under 40 år gamle og mange var pensionister. Men nu er udviklingen vendt, og der er
mange faktorer, der bidrager positivt.

Corona har på landsplan medført nedgang i mange frivillige foreninger og sportsklubber, men det gælder ikke skak, der stortrives online. De store online platforme
chess.com, lichess.org, og chess24.com har oplevet en �erdobling af brugere, både til online spil og live dækning af topturneringer. Der er også mange, som har
fundet en levevej på Youtube, Twich og/eller som live kommentatorer på de store platforme.
Net�ix serien The Queen´s Gambit har også medvirket til at udbrede interessen for skak også blandt unge mennesker.
Den fornyede interesse har medført at medlemstallet i en god del af landets skakklubber er begyndt at stige igen.
I Kalundborg er vi ydermere begunstiget af, at der kommer en del til�yttere til byen. Nogle pga. arbejde for Novo eller en af de andre store virksomheder i byen, andre
for at studere på de nye uddannelser, og andre igen fordi det fortsat er muligt, at �nde relativt billige boliger i naturskønne omgivelser, som samtidig er tæt på en by
med handelsliv mv.

Vi har i de sidste par år fået en del nye medlemmer, som har fundet et nyt socialt fællesskab i skakklubben, og de nye medlemmer har været med til, at skabe nyt liv
og ikke mindst nye aktiviteter, som lægger mindst lige så meget vægt på hygge og det sociale, som på turneringsskak. Blandt de nye initiativer kan nævnes,
undervisning særligt for begyndere og let øvede, men alle er velkomne. For første gang i klubbens historie holder vi gang i aktiviteterne hele sommeren, herunder har
vi taget skakken ud i byen og spiller på SKØL i Skibbrogade torsdag aften, og med de nye medlemmer, er der ved at være basis for at klubben efter mange års pause
igen tør prøve kræfter med at arrangere en koordineret turnering, foreløbigt planlagt til at løbe af stablen i weekenden den 4.-6. november 2022.
Det er også meget glædeligt, at klubbens gennemsnitsalder er faldet betragteligt, og at vi nu har fået både juniorer og studerende blandt medlemmerne.
Klubbens førstehold har i de seneste par sæsoner spillet i 2. division, og det har været en hård kamp, at overleve i rækken, hvilket har krævet et usædvanligt held,
første år var holdet egentlig rykket ned, men �k en chance til, da Slagelse trak sig fra divisionsturneringen. Året efter lagde holdet ud med at tabe klart i de to første
runder, og det så sort ud, da turneringen blev a�yst pga. Corona. I den netop afsluttede sæson behøvede holdet ikke hjælp fra de højere magter, men sikrede sig ved
egen hjælp den livgivende 6. plads i rækken. Flere af de nye medlemmer har en spillestyrke, som gør, at de vil kunne forstærke førsteholdet, så med lidt held, kan vi i
den kommende sæson se opad i tabellen, frem for at holde blikket stift rettet mod nedrykningsstregen.
Medlemsfremgangen har også gjort, at vi for første gang i over 20 år, stillede med 3 hold i holdturneringen, hvoraf 2. holdet på fornem vis sikrede sig oprykning til A-
rækken.

I juli måned er vores sædvanlige spillelokaler ferielukkede, men det stopper os ikke. De kommende 3 onsdage har vi lagt følgende program:
1. 6. juli 2022 kl. 19: Vi rykker udendørs og mødes i Havneparken, foran Cafe Costa. Adressen er Vestre Havne Plads 3B. Få minutters gang fra stationen. Alle er
velkomne både medlemmer af Kalundborg Skakklub og andre klubber, interesserede hyggespillere og feriegæster. Vi stiler efter at spille en turnering på 5 runder, med

https://www.facebook.com/kalundborgskakklub
https://kalundborgskakklub.dk/
https://www.facebook.com/kalundborgskakklub
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flichess.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tlqDKl3tpGCRAfMh4b5tZK8VCjE9jAlKb_omaqAIGTvtPIsvLW0jAWE4&h=AT3gCGTHDSE83JxZwIejDWtenaefE-1DiqAl0ih20uFvMYLgVj00mDE4EmveO_-2Rbj7WlbfoYO2yhg_ZqfWqbTCzvcTmq8a07HBlcn_TUcg-r7Lko0FGtsdZRP8Y3aW1tYm_yKG7m_QOtrkmg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3wlLx2f81Gmm7TDpsFF0NO-SteYJcFl3R6Yu20lbUoEo7vI9lWu1v3sdn3HQqHNrk8bVDRMuknw78dXxrjkkfBxgjAnOCk3uUnRRgEnI8D29P-TzoRQamALfhwm16HiZZut4bOlIAJ_mC89Zkt2D-2ZTs9pwvlw-Jukn9BAId2MKTrpvmzIhspOmHjkkfu_LckoarY-SNF6p1qTzFhf507QwtsSkVC


15 minutter pr. spiller pr. parti. Tilmelding er ikke nødvendig. Klubben sørger for, at der er brætter, brikker og ure.
2. 13. juli 2022. Vi mødes privat. Esben lægger hus til. Adressen er Søstremosevej 25, 4400 Kalundborg. Vi forventer, at begynde at spille ca. kl. 19, for dem der er
interesserede, er der mulighed for fællesspisning fra kl. 18 (med forhåndstilmelding af hensyn til at undgå madspild).
3. 20. juli 2022. Carl Erik lægger hus til hyggeskak for klubbens medlemmer og de faste deltagere i klubbens sommerarrangementer. Der spilles en turnering med
start ca. kl. 19. Som udgangspunkt spiller vi 5 runder med 15 minutter pr. spiller pr. parti. Hvis stemningen er til det kan det være vi spiller en runde eller to til.
Vejrudsigten lover tørvejr til udendørsarrangementet den 6. juli. Vi lader vejret og deltagerne bestemme om vi spiller ude eller inde den 13. og den 20. juli.
Vi er meget glade for, at have rundet 30 medlemmer, men det stopper ikke der, vi har til sommerskakarrangementerne foreløbigt set en halv snes nye ansigter, og der
er gode chancer for, at en del af dem melder sig ind, når den nye sæson of�cielt starter onsdag den 17. august, hvor vi mødes i vores sædvanlige lokaler i
Aktivtetscenteret Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg.

19. juni
Webmasteren har ryddet op på hjemmesiden. Gamle nyheder kan nu �ndes nederst som PDF �l.
Undersiderne er ligeledes opdateret med �ere billeder og opdateret Holdskakside.

18. juni
Det er besluttet at klubben holder åben i juni + august. Program herunder.
Vores spillelokale holder lukket i juli, så alternative muligheder undersøges.

15. juni
Sæsonafslutningen bør først på spisning efterfulgt af overrækkelse af præmierne i klubmesterskabet. Til venstre får Jesper overrakt diplom
som vinder af Klubmesterskabet af turneringsleder Tommy. Til højre er det Rasmus som får diplom som vinder af gruppe B.

Sidste punkt var skakklubbens traditionelle Bankospil. Stemningsbilleder nederst.

https://kalundborgskakklub.dk/billedarkiv
https://kalundborgskakklub.dk/holdskak




5. juni
Kalundborg deltog i årets Pokal�nale i Eliterækken og det blev - som forventet - en hård omgang.
Holdet bestod af Jesper (2/5), Jens (½/5), Esben (3/5) og Carl-Erik (1/5), så tillykke til Esben med den �otte score. 
Der blev storfavoritterne fra Køge som vandt. Slutstillingen.

Vi mødte følgende hold
 - Brønshøj
 - Viborg
 - Evans (Vejle)
 - Oversidder
 - Øbro
 - Læseforeningen

Vi spillede 2 gange på Live brætterne og begge gange mødte vi hold som spiller i Skakligaen. Først i runde 1 mod Brønshøj og igen i
runde 5 mod Øbro. Partierne kan ses her: Runde 1 - Runde 5. Det kan godt afsløres at vi ikke �k mange point i de to kampe. 

Webmasteren har leget lidt med HTML kode så partiet fra første runde mod GM Carsten Høi kan gennemspilles herunder.

JENS NORDING -  GM CARSTEN HØI

Jens Nording 0–1 GM Carsten Høi
DSUs pokalturnering 2022 2022

1 d4 d5 2 Nf3 Nf6 3 Bf4 g6 4 e3 Bg7 5 Bd3 0

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27482&groupId=9574&curtab=tour-table
https://liveskak.dk/2022/pokal/arkiv/r1/
https://liveskak.dk/2022/pokal/arkiv/r5/
https://database.chessbase.com/


I vores 3 kampe mod ikke-skakligahold scorede vi 6½ / 12, hvilket er klart over forventet score.

Billederne herunder er fra turneringen og taget i vores oversidderrunde.

� �



13. maj
Kalundborg skakklub har i år modtaget Initiativpræmien i 2. Hovedkreds. Klubbens stolte formand fremviser herunder diplomet som bevis for
hæderen.

Kalundborg 2 har samtidig modtaget diplomet for sejren i B-rækken i holdturneringen. Herunder ses Ronni, Jacob, holdkaptajn Preben samt
Rasmus som alle deltog på holdet i løbet af turneringen.



Nyhedsarkiv
Nyheder på hjemmesiden 4. maj 2021
Avisartikel 29. januar 2021
Nyheder på hjemmesiden 18. januar 2021
Nyheder på hjemmesiden 19. juni 2022

https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Forside.pdf
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Avisartikkel%2029.%20januar%202021.pdf
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Hjemmeside%2018.%20januar%202021.pdf
https://kalundborgskakklub.dk/onewebmedia/Forside%202022.pdf
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