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Nørresundby Skakklub kan i 2014 fejre 80 års jubilæum. 
 
Klubben har p.t. 45 medlemmer, som spænder lige fra elitespillere 
over mesterspillere til hyggespillere i alle alders grupper. 
 
Hovedparten af medlemmerne er meget aktive og deltager i mange 
forskelligartede turneringer, som findes indenfor skakkens verden. 
 
Vores 1. hold spiller i 1. division, som er den næstbedste række i 
Dansk Skak Unions divisionsturnering, og 2. holdet spiller i Mester- 
rækken i den nordjyske 7. Hovedkreds, hvor også 2 andre hold fra 
klubben deltager i hhv. A og B-rækken. 
 
Af andre turneringer, som vore medlemmer deltager i, kan nævnes: 
 

Den årlige klubturnering i Nørresundby (9 ell. 2x7 runder) 
Nørresundby Banks Forårsmesterskab (5 runder) 
Løvfaldsturneringen i Skørping (5 runder) 
Aalborg Skakrings Bymesterskab (7 runder) 
Nordjysk Grand Prix i Hurtigskak (7 stævner) 
Dansk Skak Unions Påsketurnering (DM i skak) 
Nordjysk Senior Skak (2 x 5 runder dagskak) 
Sommerskak – når du har tid (4-8 runder) 

 
Klubben holder til og har hjemmebane i de dejlige lokaler i 
Kulturbroen, Strandgade 3 (under brolandingen) i Nørresundby. 
 
Vi har ordinær klubaften hver torsdag fra kl. 19 til 23, hvor vi mødes til 
uformel skak, såfremt der ikke er en turnering under afvikling. 
 
Vi har adgang til Internet i lokalerne, hvor vi følger med i turneringer 
og andre nyheder verden over. 
 
Klubben kommunikerer primært med medlemmerne via mail og 
Internet, og klubbens egen hjemmeside enpassant.dk er kendt af 
skakspillere over hele verden på grund af dens unikke indhold af 
skakinformationer. 
 

 

Bliv medlem af 
 

 
 
Såfremt du har kendskab til skak eller gerne vil lære det, men ikke har 
nogen at spille med, så er løsningen at blive medlem af en skakklub. 
 
I Nørresundby Skakklub finder du altid medspillere på dit eget niveau, 
og du kan møde mange af Danmarks bedste skakspillere i hyggelige 
og skakvenlige omgivelser. 
 
Du kan være aktiv medlem med muligheden for at deltage i et utal af 
skakturneringer af forskellig art eller passiv medlem, hvor du kan 
komme og spille hyggeskak, når du har tid og lyst. 
 
Som aktiv medlem er du samtidig medlem af Dansk Skak Union og 
modtager Skakbladet 6 gange om året. 
 
Se mere om klubben og dens aktiviteter på 
 

enpassant.dk 
 
Der kan du også melde dig ind i klubben, samt foretage tilmeldinger til 
de turneringer, som afvikles i klubben eller andre steder i Nordjylland. 
 
Ønsker du at vide mere kan du kontakte klubbens bestyrelse, som 
findes under Klubinformationer på ovenstående hjemmeside. 
Der vil du også kunne se kontingent satser og vedtægter for klubben. 

 


