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Information om referatformen. 

Referatet er i videst muligt omfang udfærdiget som en fuldstændig gennemgang af dels hvad der passerede dels en så præcis som 

mulig gengivelse af hvad der blev sagt fra talerstolen. I ganske få tilfælde er der korrigeret for sprogblomster og fortalelser, ligesom 

enkelte bemærkninger kan være udeladet, da de ingen relevans havde til de emner som blev behandlet. Med hensyn til 

formandens gennemgang af den resultatmæssige del af beretningen, er her i referatet medtaget den fulde skriftlige gennemgang, 

og ikke blot de udvalgte som formanden nævnte fra talerstolen. Gennemgangen af hæderstegn og initiativpris modtagere er 

ligeledes i form af det fulde skriftlige omfang som HB godkendte på møde Langfredag, og ikke blot de udvalgte som var til stede og 

blev hyldet på delegeretmødet.
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Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2014 

 

Kl. 15:15 bød formanden Lars-Bech Hansen velkommen til mødet og bad indledningsvis forsamlingen om at 

mindes følgende, der var gået bort siden sidste møde:  

 

Oluf Skyum, Lyngby-Virum Skakklub, Anker Boldt, Lyngby-Virum Skakklub, Jens Haagen Hansen, Nørrebro 

Skakklub, Steen Gregers Nielsen, Skakforeningen Odysseus, Christian Borum, Valby Skakklub, Thomas 

Wesche, Præstø Skakklub, Egon Hansen, Præstø Skakklub, Anders Brinkhardt, Skælskør Skakklub, Jonas 

Nilsson, Frem, Vilhelm Nielsen, Kerteminde, Ole Jensen, Gråsten Skakklub, Ernst Michael Jessen, 

Skakklubben Alssund, Knud Lysdahl, Evans, Johannes Grue, Helle Skakklub, Ragnar Hansen, Esbjerg 

Skakforening, Einar B. Christensen, Aros Skakklub, Lars Serena, Ebeltoft, Hans Tanggaard, Randers Skakklub, 

Viggo Mårtensson, Randers Skakklub, Erik Holm Petersen, Aalborg Skakforening af 1889, Henning Stagård, 

Allerød Skakklub, Christian Jelstrup, Helsingør Skakklub, Mogens Poulsen, Vorgod Skakklub, Jørgen Dissing 

Nielsen, Viborg Skakklub, Leif Jensen, Skive Skakklub 

 

 

1. Valg af Dirigent. 

Formanden foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt uden modkandidat. 

Steen Juul Mortensen takkede for valget og gennemgik formalia, hvor han bl.a. konstaterede at 

delegeretmødet var lovligt indvarslet, hvormed de 1304 fremmødte stemmer fra 31 klubber var 

beslutningsdygtige. 

Som stemmetællere blev foreslået og valgt Knud Herskind, Århus og Per Therchilsen, Randers. 

 

2. Formandens beretning. 

Formanden bemærkede indledningsvis at beretningen var vældig lang, hvorfor han foretrak at aflægge den 

siddende. Endvidere at beretningen traditionen tro var i 3 dele, med en resultatmæssig del, overrækkelse 

af hæderstegn og initiativpriser, og endelig den organisatoriske del. 

  

Resultater: 

Oplæsningen af resultater fra turneringer i ind- og udland fra det forløbne år vil her på mødet være 

begrænset til årets allervigtigste og herunder de officielle Danmarksmesterskaber. En samlet liste med alle 

årets resultater vil blive lagt på Dansk Skak Unions hjemmeside www.skak.dk. 

DM 2013  

GM Davor Palo vandt sit første danmarksmesterskab med ½ points forspring til IM Helgi Dam Ziska. Davor 

Palo er også danmarksmester for hold med Skanderborg Skakklub, og havde indtil efteråret 2012 holdt en 

femårig pause fra skakken. Et fantastisk comeback til danmarkseliten. 

Senior DM 2013  

I sin debut i Senior DM lykkedes det Jens Hartung-Nielsen fra K41 at hjemtage mesterskabet. 

Ungdomsdanmarksmestre 2013 

I første weekend af maj blev der fundet fem nye Ungdomsdanmarksmestre ved stævnet i Skanderborg: 

http://www.skak.dk/
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U08: Silas Høyrup, Caissa (Herlev)  

U10: Jonas Bjerre, Skanderborg Skakklub 

U12: Arunn Ananthan, Evans (Vejle) 

U14: Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub  

U16: Tobias Ilsøe Jensen, Frem Odense  

Pokalmesterskabet  

Philidor genvandt Pokalmesterskabet pinsesøndag på Hotel Scandic i Odense. 

Senior EM for hold  

Meget overraskende blev Nørresundby det bedst placerede danske hold ved Senior EM i Dresden med en 

nærmest sensationel fjerdeplads foran det danske 1. hold, der endte på en 15. plads. 

DM i hurtigskak for seniorer  

FM Jørn Sloth vandt hurtigskak DM for Seniorer i Odense 

Nicolai V. Pedersen vandt DM i hurtigskak  

Den lokale spiller IM Nicolai V. Pedersen blev en overbevisende vinder af DM i hurtigskak med 6½ af 7. 

Jens Kristiansen vandt Senior NM  

Med 7 af 9 uden tabspartier vandt GM Jens Kristiansen Senior NM på Bornholm foran GM Fridrik Olafsson. 

Jens Kristiansen ”Nordens Skakspiller 2013”  

Ved NM i Køge valgte de nordiske skakforbund GM Jens Kristiansen som årets skakspiller i Norden 2013. 

Baggrunden er selvfølgelig seniorverdensmesterskabet, der blev vundet sidste år i november. 

Senior VM  

GM Jens Kristiansen vandt sølv ved Senior VM i Rijeka i Kroatien. Verdensmesteren fra 2012 måtte således 

træde et enkelt skridt ned af rangstigen. 

EM for hold i Warszawa  

Danmark blev nummer 27 blandt de 38 deltagende hold. 

Davor Palo Årets Skakspiller 2013 

Det blev stormester Davor Palo der løb med titlen ”Årets Skakspiller 2013” efter en afstemning blandt 

Dansk Skak Unions medlemmer. 

NM for Ungdom 

Danmark fik som eneste nation to nordiske mestre i NM for Ungdom på Hotel LEGO-land i Billund: Tobias 

Dreisler og Jesper Søndergaard Thybo. 

Jørn Sloth vandt Senior DM 2014 

FM Jørn Sloth er ny Seniordanmarksmester. 

Brønshøj vandt XtraCon-Skakligaen 

Afslutningen i XtraCon-Skakligaen blev lige så spændende, som der var lagt op til. Både mesterskabet og 

nedrykningen blev først afgjort i de allersidste partier, med Brønshøj som vinder ½ point foran Team 

Nordea Skanderborg. 
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DM 2014  

GM Allan Stig Rasmussen havde netop vundet årets Danmarksmesterskab, og noterede sig hermed for sit 3. 

nationale mesterskab 

 

Uddeling af Hæderstegn:  

 

1. Hovedkreds  

Jan Mose Nielsen, Taastrup Skakklub 

Jan Mose Nielsen startede sine unge år med at spille i Solrød Skakklub, hvor han i en ung alder kom i 

bestyrelsen. Jan flyttede i 1999 til Høje Taastrup, som så fik glæde af hans arbejdskraft. Først som 

juniortræner derefter som formand og turneringsarrangør af Taastrup Quick turneringerne. I Taastrup har 

han desuden været med til at få et seniormesterskab op at kører, samt en Spil når Du Vil turnering. Jan’s 

engagement udvidedes 2008, da han i indtrådte i 1. Hovedkreds' bestyrelse som junior ansvarlig som han 

var frem til 2012. I samme periode var Jan endvidere afløser i Dagturneringen som turneringsleder.  Jan har 

også i flere år været en del af Politiken Cup teamet.  Som spiller har Jan ofte repræsenteret Danmark ved 

Natomesterskabet i skak, hvor det sidste år blev til en sølvmedalje.   

 

2. Hovedkreds 

Arne Mandrup, Haslev Skakklub 

Arne har i mange år på en særdeles inspirerende måde været en af drivkræfterne i Haslev Skakklubs fine 

ungdomsarbejde, ligesom han er en god skribent i lokalpressen, når det drejer sig om skaklivet på Haslev-

egnen. 

Arne er samtidig en flittig og aktiv deltager i de lokale turneringer. 

 

3. Hovedkreds 

Arne Bech Madsen, Nørre Aaby Juniorskakklub 

Arne har i mange år spillet en stor rolle i sin klub og som flittig turneringsdeltager i lokalområdet. Fra 2004-

10 var Arne formand for Nr. Aaby Juniorskakklub, hvor han stadig er medlem af bestyrelsen. Han var 

idémand bag og primus motor for FM for juniorer, der fra 1999-2006 blev afholdt i hjembyen. Arne har 

siddet i unionens forretningsudvalg flere gange, ligesom han har været dirigent på hovedkredsmødet. I 

2000 var Arne med til at søsætte Nr. Aaby Open, som han har været dommer for siden. Arne var TL i 

Kandidatklassen ved DM i Nyborg 2001, og han er med i dommer-teamet ved pinsens pokalfinalestævner. 
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4. Hovedkreds 

Karl Posselt, Vojens Skakklub 

Karl Posselt er formand og den drivende kraft i Vojens Skakklub. Han er altid til stede som organisator og 

TL, han står bag klubbens hjemmeside, der altid er opdateret med links til opgavesider, andre hjemmesider 

og andre skakorganisationer. Der er naturligvis kalender, klubbens blad ligger på hjemmesiden, og alt 

fungerer! 

Karl sørger for pressekontakt ved enhver given lejlighed, og hans fotografier borger for optagelse af utrolig 

meget skakstof fra Vojens. Vojens og Haderslev Skakklub og Skoleskak har de sidste 3 år sammen tilbudt 

sommerskak for juniores. Også her er Karl en central og aktiv figur. 

Det er et mirakel, at Karl også får tid til at spille skak – men det gør han! 

 

6. Hovedkreds 

Bjarne Johansen, Åbyhøj Skakklub 

Bjarne Johansen har i en årrække udført en kæmpe indsats for skakken i Åbyhøj skakklub, særligt for de 

unge skakspillere. I mange år som aktiv formand og siden hen som bestyrelsesmedlem for klubben. Bjarne 

har desuden været en stabil holdleder for Åbyhøj skakklubs 2 hold i mange sæsoner.  

Derudover har han i mange år været en virkelig ildsjæl indenfor skoleskakken i Åbyhøj på Åby skole og det 

er tydeligt at det er Bjarnes åbne og imødekommende væsen og gode pædagogiske skakevner, der har 

sendt ikke så få talentfulde unge skakspillere videre som deltagere på Åbyhøj skakklubs 1 og 2 hold.  

7. Hovedkreds 
Christian Grubert, Jetsmark Skakklub 
Christian Grubert indstilles for sin væsentlige andel i Jetsmark Skakklubs succeshistorie og for sin indsats 
som hovedkredsformand. 

8. Hovedkreds 
Thomas Larsen fra Frederikssund Skakklub. 
Navnet har altid fået minderne frem om Kjeld Abels ”Sangen om Larsen”. Men intet er mere forkert end 
den sammenligning. Thomas er i den grad en unik person inden for dansk skak.  
På klubplan har Thomas været formand for Frederikssund Skakklub længere end almindelige menneskers 
hukommelse rækker. Enhver kan jo være formand, men når man er Primos Motor i arrangementet af den 
årlige store hurtigturnering Viking Cup, så er det straks noget andet. 
På hovedkredsniveau har Thomas knoklet i mange år, bl.a. som en myndig holdturneringsleder. 
Thomas var også blandt de første i Danmark, der af FIDE fik titlen IA efter de nye regler over FA-seminar 
mv. 
Og hvem kender ikke Thomas, når han bevæger sig rundt med sit kamera ved fx Politiken Cup. 

9. Hovedkreds 
Sigurd Rindom, Holstebro Skakklub 
Sigurd Rindom tildeles Dansk Skak Unions hæderstegn for sin mangeårige og ihærdige indsats for skakken i 
Holstebro. Først som kasserer og sidenhen formand for Skakklubben Sct. Jørgen i slutningen af 1970’erne 
og senere som kasserer for Holstebro Skakklub i perioden 2000 – 2005, hvorefter han overtog 
formandsposten, som han fortsat varetager. Tillige havde Sigurd ansvaret for registreringen af spillere ved 
DM 1987 i Holstebro. 
Sigurd Rindom er desuden drivkraften bag Holstebro Skakklubs egne klubturneringer samt klubbens 
eksterne turneringer. 
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Uddeling af initiativpræmier: 

1. Hovedkreds 

Amager Skakforening tildeles initiativpræmien for at oprettet en velfungerende juniorafdeling. Dette er 

gjort i afdøde Kim Larsens ånd, det vil sige med vægt på trivsel og sociale aktiviteter. Amager har gjort det 

ved at engagere faste stabile undervisere samt ved at få aktiveret klubbens medlemmer så det er muligt at 

tage sig af nye medlemmer. Yngre og urutinerede eller ældre og mere øvede -  alle kan aktiveres. Det er 

også lykkes for Amager Skakforening at få etableret et forældre/bedsteforældre samarbejde som engagerer 

familiemedlemmer i juniorarbejdet. Amager har ligeledes indtænkt sociale arrangementer i klublivet, hvor 

det er lykkes at få stor tilslutning til grillarrangementer og juleafslutninger. 

2. Hovedkreds 

Klubben har med stor idérigdom sat en række initiativer i gang. Der er således i 2013 arrangeret to store 

internationale turneringer med virkelig flot livedækning. Andre turneringer er i støbeskeen. Klubben er 

sammen med tre andre klubber indgået i Køge Kyst Skak-Aliancen, hvor man hjælper hinanden med at lave 

større arrangementer. Køge Skakklub har endvidere i 2013 vendt den negative medlemsudvikling og har 

oplevet en flot fremgang. 

3. Hovedkreds 

Middelfart Skakklub har få medlemmer, men klubben påtager sig gerne store arrangementer, såsom DM i 

hurtigskak 2012, ligesom den har lagt lokaler til den fynske pokalfinale. Blandt bælt-byens mest originale 

tiltag har været to velbesøgte OL-arrangementer med hhv. FM Jørn Sloth og GM Curt Hansen. Middelfart 

Skakklub går gerne nye veje, hvilket blev understreget i efteråret 2013, hvor klubben var vært for en 

træningssamling med den russiske stormester Artur Yusupov. Lyn-turneringen ’Første Fredag’ blev i år 

afholdt for 9. gang, og med konstant mellem 20 og 30 deltagere rammer den fint sin målgruppe. 

4. Hovedkreds 

Gråsten Skakklub hører ikke til landsdelen stærkeste, men er en klub med et højt aktivitetsniveau og et 

stærkt sammenhold. Utallige er de turneringer, klubbens spillere deltager i. Ved DM møder man altid nogle 

fra Gråsten, ved de største turneringer i Sønderjylland stiller de talstærkt op, og om sommeren, når der ikke 

er så meget skak andre steder, arrangerer man ”terrasseskak” for hyggens skyld og for at holde sig i gang! 

Gråsten Skakklub er et godt eksempel på en klub, der forstår at skabe et miljø, hvor alle skakspillere, både 

stærkere og mindre stærke spillere, finder sig tilpas og finder gode skakvenner. 

5. Hovedkreds 

Nr. Snede Skakklub er en aktiv klub, der har et stabilt medlemstal. Skakklubben har gennem mange år 

afholdt Midtjysk EMT med succes og i de senere år udvidet med en sommerturnering, Midtjysk Sommer. 

Desuden har klubben en meget flot hjemmeside, der er værd at besøge. 

6. Hovedkreds 

Skanderborg Skakklub har i forløbne sæson været meget aktive som turneringsarrangører. I foråret holdt 

klubben atter Ungdoms DM på forbilledlig vis, senere deres Skanderborg EMT og hurtigskakturneringen 

umiddelbart i det nye år. Senere følger pokalturneringen, som Skanderborg også var arrangør af i 2013. 

7.hovedkreds  

Skørping Skakklub indstilles for sin andel i planlæggelse og afholdelse af DM 2014 på Comwell Sport Rebild 
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Bakker i anledning af klubbens 70 års jubilæum. 

 

 

Organisatorisk beretning: 

Fra 4307 medlemmer i 1. kvartal 2013 er medlemstallet steget til 4423 i 1. kvartal 2014. Det er en stigning 

på 116 medlemmer. Om dette er skvulp i udviklingen eller vi permanent har vendt udviklingen er svært at 

sige. 

Men der har været mange ting at glæde sig over i dansk skak i det forgangne år, ud over at medlemstallet 

for første gang i en årrække er steget svagt i stedet for at fortsætte i nedadgående retning. Blandt andet at: 

Vi har haft et højt aktivitetsniveau med både lokale turneringer og et antal fine internationale turneringer i 

Danmark. 

Vi har haft et godt og synligt elitearbejde med 4 aktive landstrænere for hhv. eliten, kvindeskakken, 

ungdomsskakken og seniorskakken. 

Vi har med succes søsat unionens nye administrative system med kartotek og turneringssystem inkl. 

Indberetning, rating og kalender. 

Vi har haft en god økonomi, også Skaksalget, som har haft en god omsætning og har fået rettet sin økonomi 

op, og også fået en rigtig meget lovende start på 2014. 

Og vi har fået en norsk verdensmester i skak med Magnus Carlsen’s VM matchsejr, og det smittede også af i 

Danmark, hvor mediedækningen var stor og adskillige danske skakprofiler var i TV. 

Med disse punkter som en kort indledning følger her så den mere detaljerede beretning. 

Lars Schandorff ny landstræner efter Jacob Aagaard 

Jacob Aagaard afsluttede sin karriere som landstræner den 1. april i år. Det har været et meget succesfuldt 

samarbejde for DSU, da Jacobs arbejde har fået stor anerkendelse ikke kun blandt topspillerne, men også 

blandt unionens øvrige medlemmer. Artikler på skak.dk samt i Skakbladet og initiativet med mulighed for at 

få træning som ”ambitiøs amatør”, mod en vis egenbetaling, har virkeligt slået igennem. Og dette var 

blandt de ting vi drøftede med Lars Schandorff inden vi ansatte ham med tiltrædelse pr. 1. april. Vi er sikre 

på at Lars, som den erfarne stormester han er, vil gøre en god indsats i jobbet og vi ser fremtiden i møde 

med fortrøstning. 

Kvindeskak og kvindelandstrænerens arbejde 

Thomas Schou-Moldt har lavet et fint arbejde med kvindeskakken, men årets gang og status har gjort at 

Thomas i dialog med formanden har udarbejdet et papir med henblik på fremtidens arbejde. I den korte 

udgave går dette ud på at flytte en del af fokus over mod talentarbejde med fremtidens kvindeelite og 

arbejde med en gruppe af talenter i 12-15 årsalderen, med henblik på at nogle af disse kan komme i spil til 

OL kvindeholdet i 2018. Vi forventer os meget af dette arbejde. 
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Ungdomslandstrænerens arbejde og ungdomsskakken 

Ungdomslandstræner Mads Boe laver et fremragende arbejde med både den absolutte ungdomselite og 

den lidt bredere aktive kreds af ungdomsspillere, som deltager i træningssamlinger og udlandsrejser til 

stævner, hvor ungdomslandstræneren åbner for en lidt bredere deltagelse mod egenbetaling. Og der er, 

bl.a. via hjemmesiden og Skakbladet, stor synlighed omkring ungdomslandstrænerens arrangementer, 

hvilket er meget positivt som et signal til ungdomsspillere om, at der er aktiviteter og tilbud i regi af DSU til 

ungdomsspillere. 

Specielt i de yngste aldersrækker ses en stor fremgang i både aktivitet og spillestyrke, og Danmark har nu 

for nylig fået sin første 9-årige mesterspiller i Jonas Bjerre, hvilket er 2 år yngre end tidligere set. 

På landsplan varierer breddeaktiviteterne for ungdom meget fra hovedkreds til hovedkreds, hvor nogle 

hovedkredse fx har haft store deltagerantal i junior grandprix’er, og hvor aktive klubber har arrangeret 

træningssamlinger for ungdomsspillere m.m. Det er fortsat en udfordring for klubberne, og for Dansk Skak 

Union i det hele taget, at tiltrække spillere direkte fra de mange vellykkede skakstævner hos Dansk 

Skoleskak, bl.a. ”Skakkens Dag” her i februar måned, selvom juniorledere fra mange skakklubber er 

engageret i afholdelsen af skoleskakstævnerne. 

HB havde i et seminar i november fokus på medlemsfremmende aktiviteter på ungdomsområdet, og her 

blev der igangsat initiativer omkring etableringen af værktøjer og rammer for landsdækkende Ungdoms 

Grandprix og Ungdomsholdskak.  

Næste skridt i tilbuddene til de unge spillere, eller måske snarere hele organiseringen i DSU omkring 

ungdomsbreddeskakken, bliver søsætningen af hurtigskak- og lynskak rating planlagt til starten af oktober. 

Som et nyt initiativ har Køge Skakklub etableret ”Køge Skak Skole”, som er en ungdomsafdeling af Køge 

Skakklub, understøttet som et 3 års projekt gennem en bevilling fra Køge Kommune og sponsorer. Køge 

Skak Skole skal arbejde med talentudvikling og elitetræning og etablere et samarbejde med alle skolerne i 

Køge Kommune. 

Det er også en glæde at Skanderborg Skakklub igen har erklæret sig parat til at arrangere Ungdoms-DM i 

2014. Weekenden for U-DM bliver 3. - 5. oktober 2014, og det er denne weekend, hvor der tidligere blev 

afholdt Juniorhold-DM på Tjele Efterskole, at U-DM fremover vil søges afholdt. 

Seniorskak 

På seniorfronten er aktiviteten stadig stigende og godt ledet af Bent Sørensen. FIDE har nu indført nye 

aldersgrænser med to senior-alderskategorier, nemlig 50+ og 65+, hvilket med et slag har gjort mange af 

unionens medlemmer til seniorspillere. Det var ikke lige en udvikling mange af os havde set komme, og det 

har også medført behovet for en ændring af de forskellige reglementer, hvilket sker i samarbejde med Bent 

Sørensen. Som en positiv effekt forventes dette at medføre en øget aktivitet og der er dermed også et 

behov for at vurdere at justere de midler der stilles til rådighed for seniorskakken. 
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Divisionsturneringen 

Divisionsturnerings afslutning blev lidt kaotisk, da den måtte flyttes til Skanderborg i sidste øjeblik, pga. 

MGP der gjorde der ikke var et ledig hotelværelse på Fyn! Skanderborg overtog arrangementet og som de 

dygtige arrangører de er, blev det en stor succes, som er blevet rost fra mange sider, meget tyder på vi bør 

arrangere det igen til næste år i Skanderborg, hvis de har lyst til at gentage succesen. 

Divisionsturneringslederens sygdom var ved at skabe problemer, men Verner Christensen gik ind og løste 

alle de praktiske problemer på en god måde, der skal lyde en stor tak til Verner for dette arbejde. 

I løbet af påsken har FU og HB vurderet at usikkerheden omkring det fremtidige arbejde med 

divisionsturneringen var for stor, og vi har derfor besluttet at overdrage ledelsen af divisionsturneringen til 

FA Brian Lorenzen fra Fyn. Der skal lyde en stor tak til Per Rasmussen for det arbejde han har lavet i de år 

han har haft ansvaret. 

Live sendinger fra skakligaen er meget populære og en god reklame for dansk skak. I den nylige afsluttede 

sæson var der færre af disse end året før, og vi vil sætte stor fokus på at dette antal bliver øget, og der bør 

ikke gå mange år før alle kampe bliver vist live. 

Skak-DM 

Skak-DM er snart slut i de meget smukke omgivelser her på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker. DSU er 

meget glade for det fine arrangement, og der er stor grund til at rose arrangørteamet fra Skørping og 

Ålborg! 

Det ny Kartoteks- og Turneringssystem 

Kartoteksdelen af Dansk Skak Unions nye administrative system blev igangsat med 2. kvartal 2013 og kører 

fint med de små justeringer, der siden er blevet lavet. Systemet er et stort fremskridt, og efter en periode 

med paralleldrift omkring ratingdelen, er det ny turneringssystem blevet lanceret 1. februar i år, også med 

stor succes. 

Der er allerede et stort antal turneringer i systemet og langt over 50 klubber / brugere fra hele landet, som 

bruger systemet. En lille kreds af superbrugere, som også var med til at teste systemet før idriftsættelsen, 

fungerer fortsat som et effektivt forum til trimning og opfølgning på spørgsmål og eventuelle fejl i 

samarbejde med leverandøren. 

Også kalenderfaciliteten, som er udviklet ifm. systemet, fungerer fint på hjemmesiden og giver et godt 

overblik over de aktuelle turneringer med dags-, uge- og månedsvisninger. 

Op til DM stævnet er Turneringssystemet udvidet med faciliteter som gør det muligt at oprette turneringer 

i form af ”stævner”, dvs. turneringer med mange forskellige underturneringer. Dette har været et krav ifm. 

DM, men mange andre stævner med flere grupper og sideløbende turneringer o.lign. vil få fordel af disse 

faciliteter. 

Planerne for nye faciliteter i 2014 omfatter udvikling af hurtigskak- og lynskakrating samt faciliteter til 

præmiegrupper, fx ratinggrupper, juniorgrupper eller kvindegrupper, hvilket blev vedtaget på HB-mødet i 

fredags. I 2015 vil næste større skridt blive at få lavet et holdturneringsmodul, som kan bruges af både 

Hovedkredse og Divisionsturneringen, indlagt i systemet. Dette vil ske med hjælp fra dem, der har udviklet 

det system vi bruger i dag. 
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DSU`s IT strategi om at vi får fuld kontrol over alle IT-løsninger og disse er lavet og velbeskrevet i standard 

teknologi, er således ved at være fuldført, skridtene har været ny hjemmeside, kartoteksystem, og nu 

turneringssystem. 

DSU’s IT-strategi om at vi får vores centrale IT-løsninger, som vi i dag er dybt afhængige af, forankret i 

kontraktbaserede leverandøraftaler, markedets teknologier og best practice samt professionel hosting er 

således ved at være fuldført.  

 

Hjemmesiden 

Der er fortsat næsten daglige nyheder på Dansk Skak Unions hjemmeside, og det kan ses på læsertallene, at 

bl.a. nyheder om international topskak samt nyheder om danske spillere i udlandet og dansk topskak er 

populær læsning.  

Dansk Skak Unions officielle side på Facebook rundede i november 1000 "fans" hvilket er en fin milepæl for 

en sådan side på FB. Selvom dette ikke skal overfortolkes, er det helt klart at vi har en markedsføringskanal 

på Facebook, som giver os god synlighed, og som Thomas Vestergård har dyrket fint op med nyhedsopslag 

og billedserier m.m. 

Skakhåndbogen 

Skakhåndbogen er opdateret, men der udestår fortsat nogle justeringer vedr. bl.a. Senior-DM i hurtigskak 

og opdatering af FIDE’s regler for rating og titelgivende turneringer. Herudover har dommerforeningen 

udarbejdet en oversættelse af de nye FIDE regler til dansk. Disse træder i kraft 1. juli i år, og den danske 

oversættelse forventes at kunne vedtages i maj måned. De nye regler vil også blive omtalt både på 

unionens hjemmeside og i Skakbladet. 

Regler mod snyd 

Efter en episode under Øbro Nytår, hvor én er blevet taget i mobil snyd, har FU spurgt Dommerforeningen 

om der var behov for regelændringer. Dommerforeningen er kommet tilbage med en melding om, at de 

mener at de nuværende regler fuldt ud kan dække behovet for sanktioner i koordinerede turneringer. Vi 

har bedt dem om, at overveje om vi også kan eller skal lave nogle regler for hvordan vi giver sanktioner i de 

øvrige turneringer, og om vi bør lave nogle guidelines for hvordan vores dommere skal håndtere disse 

sager, når de opstår. 

Skaksalget 

Skaksalget kom ikke ud med det forventede lille underskud, men derimod med et lille overskud efter et 

godt julesalg. Og unionens butik har fået en flyvende start på 2014 og vi ligger langt over budgettet i salg og 

forventet resultat. Dette lover godt for fremtiden og giver os et godt grundlag til at træffe de rigtige 

beslutninger om fremtiden, når vi når afslutningen af året.  

Vi er fortsat med vores forsigtige indkøbspolitik og det har vist sig at være en god strategi. 
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Internationalt: 

VM matchen 

Som det er alle bekendt vandt norske Magnus Carlsen VM-titlen i VM-matchen mod den nu tidligere indiske 

verdensmester Anand i november måned. Det er selvfølgelig en stor glæde for både dansk og nordisk skak 

at vi nu har en norsk verdensmester, og også at danske Peter Heine Nielsen er en del af Carlsens hold. 

Og som aftalt mellem formanden og DSU’s presseansvarlige, Thomas Vestergård, var Thomas oppe på 

mærkerne med mange pressemeddelelser under VM-matchen, og Dansk Skak Union sendte 

pressemeddelelser ud efter hvert eneste VM-parti. Omkring 20 forskellige journalister henvendte sig 

telefonisk, hvilket bl.a. gav sig udslag i mange TV-indslag, da de fleste henvendelser var forespørgsler efter 

skakspillere, som kunne optræde i medierne. 

Peter Heine Nielsen var naturligvis en meget efterspurgt ekspertkommentator under VM og var gæst bl.a. i 

Godmorgen TV, TV2 Nyhederne, TV2 News med flere. Men også flere andre danske skakprofiler var i 

medierne ifm. VM-matchen, bl.a. var Sune Berg Hansen i DR Sporten og Allan Stig Rasmussen i DR2 

Nyhedstimen, og Thomas Vestergård selv var også i DR flere gange. 

Og på unionens hjemmeside var der flere besøgende under VM-matchen end det er set nogensinde 

tidligere. Rekorden var lørdag den 16. november med 8.874 besøg. Også torsdag den 21. og fredag den 22. 

november kom vi over 8.000 besøgende. 

I november måned får vi en gentagelse af matchen da Anand overbevisende vandt kandidat turneringen. 

Forhåbentlig bliver matchen arrangeret i Europa, så spilletidspunkterne kan passe bedre ind i skakspillernes 

tidsplan, og DSU vil igen være oppe på mærkerne, så vi forhåbentlig kan få en stor omtale i medierne igen. 

Bliver tidspunkterne bedre vil vi lave flere arrangementer med kommentering af partierne rundt omkring i 

medierne og måske i det offentlige rum og på nettet. 

FIDE, ECU og Nordisk Skakforbund 

De nordiske lande havde et par møder med Garry Kasparov og Silvio Danilov op til de kommende valg til 

FIDE præcisdent og ECU under sommerens OL. Det var meget spændende og et af resultaterne af dette er 

vi samen med de nordiske lande har lagt pres på for at få en kvalifikationsplads til World cup at spille om i 

den nordiske zone.  

Lykkes det at få dette, af Danmark fremsatte, forslag igennem på møderne i ECU til efteråret, har vi fået 

genskabt en nordisk turnering, der giver menig, hvilket vil være til gavn for alle de nordiske lande. 

Drøftelser af muligheden har medført at DSU, som altid har besluttet at støtte vejen mod forandringer i 

FIDE ved at støtte Kasparov og Danilov ved de kommende valg – ikke at disse kandidater hele vejen 

arbejder på måder, der svarer til danske standarder, men de er dog klart bedre end modpartens og vi har 

en stor chance for at påvirke udviklingen ved at samarbejde med disse. Chancen for at skifte ledelsen i FIDE 

er større end normalt, men den siddende ledelse er stadig favoritter til at vinde valget. 

Fremadrettet: 

DIF  

Drøftelserne om en mulig optagelse i Dansk Idrætsforbund, som forbundet havde inviteret os til, endte som 
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desværre ventet, ikke med positivt resultat, da DIF, da det kom til stykket, ikke havde i sinde at se på selve 

idrætsbegrebet, og vi bliver derfor ikke optaget som medlemmer af DIF i denne omgang heller. 

Formanden har deltaget i et opfølgningsmøde med DIF sammen med bridgeforbundet. Mødet foregik i en 

god tone og DIF ville gerne hjælpe til med at prøve at skabe lidt gennembrud for tankesporten, ligesom 

konkret hjælp og samarbejde om fx projekter vil være en mulighed fremover, men lige nu synes vejen 

lukket til optagelse i både DIF og DGI, og vi står således stadig uden for disse organisationer. 

Altså må arbejdet fortsættes i regi af Tankesportsforbundet, hvor Bridgeforbundet som den store deltager 

har førertrøjen på, og vi deltager selvfølgelig aktivt i arbejdet der. 

Til slut skal det lige nævnes at første bind i Jan Løfbergs kæmpe projekt om dansk skaks største navn, Bent 

Larsen, er kommet, og det er blevet en milepæl i dansk skakhistorie, som mange interesserede skakspillere 

og klubber allerede har på hylderne. 

Støtteforeningen har fået ny ledelse og lavet en masse nye tiltag, og det ser ud til at foreningen igen er ved 

at blomstre op. Der er al mulig grund til at melde sig ind og dermed støtte dansk skak af denne vej. 

Der er mange ting man også kunne nævne i denne beretning, og jeg vil lige nævne Tjele Skaksommerlejren, 

som nu bliver ledet af en privat forening og med flere end 100 deltagere er en stor succes, og hvor 

medlemmer af DSU kan fået tilskud til deltagelse. 

Til slut vil jeg lige opsummere. Det går fremad langsomt men sikkert og vi er langsomt på vej i den rigtige 

retning. Der er dog opgaver, det ikke er lykkedes at få igangsat endnu, lad mig nævne i flæng: politisk lobby 

arbejde, sponsorer, støtte organisering, dvs fundraising. De rette personer er endnu ikke fundet eller har 

meldt sig frivilligt til dette arbejde. Men vi vil intensivere arbejdet med også at blive mere professionelle på 

dette område. 

 

Dirigenten satte herefter formandens beretning til debat, men ingen tilkendegav at de ønskede ordet, og 

det kunne konstateres at beretningen var godkendt uden stemmer imod. 

 

3. Regnskabet for 2013. 

Kasserer Rene Baarup-Christensen meddelte at regnskabet var offentliggjort, dels i Skakbladet nr. 2 og dels 

på hjemmesiden hvor hele regnskabsrapporten inklusive revisorernes bemærkninger er medtaget. 

Resultatet er positivt med overskud på 118.000 kr., mod et forventet på 6.000 kr.  Egenkapitalen er dermed 

vokset til 1.370.000 kr.  

Resultatet skyldes et meget konservativt budget, og et år som har udviklet sig uden økonomiske 

overraskelser, hvormed det flotte resultat faktisk kommer af sig selv. 

 

Budgettet for 2014 er offentliggjort i Skakbladet og på hjemmesiden sådan som det er vedtaget af HB i 

november. Hertil kommer en stigning på IT budgettet vedtaget af Hovedbestyrelsen fredag den 18. april 

2014 fra 25.000 kr. til 155.000 kr., altså en forøgelse med 130.000 kr. 

 

Ingen havde kommentarer til regnskabet, og dirigenten kunne konstatere at det blev godkendt uden 

stemmer imod.  
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4. Fastsættelse af kontingent. 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget uden modforslag. 

 

5. Fastsættelse af rating afgift. 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret rating afgift, hvilket blev vedtaget uden modforslag. 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Valg. 

a. Valg af kasserer:  

René Baarup-Christensen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat. 

b. Et medlem af forretningsudvalget. Poul Jacobsen var villig til genvalg og blev valgt uden 

modkandidat. 

c. Et medlem af forretningsudvalget. Aage Olsen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat.  

d. Et medlem af skaknævnet.  Vagn Lauridsen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat.  

e. Tre suppleanter til skaknævnet. Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen var villige til 

genvalg og blev valgt uden modkandidater. 

f. To revisorer.  

Jakob Kaaber-Hansen var villig til genvalg, mens Birger Andersen ikke modtog genvalg. FU 

foreslog Unionens tidligere kasserer Henrik Knudsen som ny revisor.  

Jakob Kaaber-Hansen og Henrik Knudsen blev valgt uden modkandidater.  

g. En revisorsuppleant.  Tom Petersen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat. 

 

 

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2015. 

Formanden meddelte at der ingen indbydelser er kommet. Han oplyste at Unionen på hjemmesiden vil 

efterlyse indbydelser og give en frist frem til 1/6. Lykkes det ikke på dette tidspunkt vil Unionen selv tage 

hånd om at finde en arrangør. 

 

9. Eventuelt. 

Ingen ønskede ordet og dirigenten kunne derfor afslutte mødet kl. 16:02 og motiverede et trefoldigt leve 

for Dansk Skak Union. 

 

 

Dirigent: Steen Juul Mortensen 

 

 

 

Referent: Poul Jacobsen 

 

 

 

 


