Årsberetning 2022 fra ungdomslederen i 8. hovedkreds
Ungdomsaktiviteterne i hovedkredsen har været nærmest ikke eksisterende i de sidste mange år. Der har
stort set kun været ungdomsturneringer i Helsingør og Frederikssund. Helsingør har sædvanligvis en
ungdomsturnering sideløbende med Kronborg turneringen. Frederikssund har kørt en ungdomsgruppe
under Viking Cup. En kæmpe tak til Helsingør og Frederikssund for at holde standard og være vedholdende.
De sidste par år har alt stort set været aflyst pga. corona, så der mere end nogensinde brug for en genstart
af ungdomsaktiviteterne i hovedkredsen.
Det var i år hovedkredsens tur til at arrangere Sjællandsmesterskabet for ungdom. Med kort varsel tog
Hillerød Skakklub arrangementet, og fik det presset igennem i weekenden umiddelbart efter påske. Jeg
mener faktisk mesterskabet var en succes, når man tager det pressede tidsskema i betragtning. Med 48
deltagere var der ca. en tredjedel flere deltagere, end ved de sidste to afviklede mesterskaber i henholdsvis
2018 og 2020. 2019 og 2021 blev ikke afholdt, 2021 pga. corona.
Sædvanligvis er Sjællandsmesterskabet domineret af stærke københavnere, men de gode placeringer blev
faktisk spredt på alle tre hovedkredse. De lokale præmietagere blev følgende; Radin Shahriarfar, Hillerød
Skakklub, 1. plads gr. F – Artin Shahriarfar, Hillerød Skakklub, 2. plads gr. E – Anton Helsted Moe,
Frederiksværk Skakklub, 1. plads gr. B – William Meincke, Hillerød Skakklub, 3. plads gr. A.
Det er Ungdomslederens håb at det nu overståede Sjællandsmesterskab vil være med til at kickstarte en
større aktivitet og flere tilbagevendende arrangementer i hovedkredsen.
Fremadrettet er planen at få lanceret en ungdoms grand prix cyklus tilsvarende, hvad de har i første og
anden hovedkreds. Der er lavet et udkast til regler/reglement for den kommende grandprix cyklus med
udgangspunkt i reglerne de spiller efter, i første og anden hovedkreds. Udkastet er på vej ud til klubberne,
sammen med en kraftig opfordring til at støtte op omkring grandprix-turneringerne, og påtage sig et
arrangement.
Ungdomslederen, vil sammen med resten af hovedkredsbestyrelsen, være støttende og behjælpelig med
fremtidige ungdomsarrangementer, hvis der er klubber, der er i tvivl om de kan overkomme en fremtidig
ungdomsturnering. Klubber uden mange ungdomsspillere, vil også kunne få noget positivt ud af et
ungdomsarrangement. Det er f.eks. rigtig god reklame, og betydeligt lettere at få god presse på
ungdomsarrangementer.
Det var så alt for denne gang. Næste år håber jeg meget, der er betydeligt flere konkrete resultater at
rapportere.
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