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Forretningsudvalget beretning: 
 
Største begivenhed siden sidste møde er uden tvivl at Danmark har fået en 
verdensmester i skak, nemlig Jens Kristiansen, en begivenhed vi har været meget 
aktive for at få omtalt i diverse medier, både trykte samt i fjernsyn og radio. Vi 
modtog verdensmesteren i lufthavnen sammen med TV 2 Lorry, og har senere holdt en reception i 
samarbejde med 1. HK og BMS, hvor mange mødte op for at fejre Jens.  
 
Årets skakspiller blev Jens Kristiansen  
 
Ovenpå seniorverdensmestertitlen og udnævnelsen til stormester, var det ikke nogen overraskelse, 
at Jens Kristiansen blev Årets Skakspiller 2012. Top ti endte efter en afstemning blandt DSUs 
medlemmer med at se således ud: 
Top ti – Årets Skakspiller 2012: 
1. Jens Kristiansen, 1954 point 
2. Mads Andersen, 1162 
3. Jakob Vang Glud, 966 
4. Sune Berg Hansen, 910 
5. Nikolaj Mikkelsen, 655 
6. Peter Heine Nielsen, 615 
7. Mads Hansen, 527 
8. Dara Akdag, 445 
9. Jacob Aagaard, 425 
10. Igor Teplyi, 416 
 
 
Resultat delen: 
 
Magistral Ciutat de Barcelona 
 
19-årige GM Sanan Sjugirov fra Rusland blev en sikker vinder med 7 af 9, Cubanske Quesada blev 
nummer to med 6 point mens Peter Heine Nielsen blev nummer 3 med 5½ point i den spanske 
stormesterturnering. 
 
Ungdoms VM i Maribor i Slovenien 
 
Turneringens danske topscorer blev Jesper Thybo i U14 og Mads Andersen i U18 med 6½ af 11. 
Filip Boe Olsen i U10 og Bjarke Kristensen i U12 scorede 6 point, Bjørn Møller Ochsner i U18 5½ 
point, Emma Le Besq (P16) og Jonas Bjerre (U8) scorede 5 point, Mads-Holger Jacobsen 4½ i U16 
og Thomas Thybo (U10) scorede 3 point i sin debutturnering. 
 
Jens Kristiansen seniorverdensmester i skak 
 
For kun tredje gang i dansk skaks historie, har vi fået en verdensmester. I sit første 
seniorverdensmesterskab vandt 60-årige Jens Kristiansen titlen i den græske by Kamena Vourla 
med den flotte score 9 af 11. Udover guldmedalje og førstepræmien på 2300 Euro bliver Jens 
Kristiansen også udnævnt til stormester. Sidenhen er Jens blevet fejret ved reception, flere 
foredrag, tv-indslag, artikler og interviews i flere dagblade. 
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Senior - Junior 149 – 131 
 
I samarbejde med Dansk Skoleskak blev der den 15. december holdt Senior mod Junior turnering i 
Randers og København. Alle partier (hurtigskak) blev vist live på internettet. I Randers vandt 
seniorerne, mens juniorer tog sejren i København. Samlet vandt rutinen dog sikkert. 
 
CXU Nytår 
 
Forhåndsfavorit GM Jonny Hector vandt sikkert CXU Nytår med 6 af 7 foran FM Bjørn Møller 
Ochsner på 5½ point. Ni spillere delte tredjepladsen med 5 af 7, heriblandt KSUs formand, Sigfred 
Haubro, der scorede 1,55 point over forventede score. 
 
Århus/Skolerne fører XtraCon-Skakligaen 
 
Efter de første 5 runder af XtraCon-Skakligaen er Århus/Skolerne i spidsen 1 point foran de 
forsvarende mestre fra Jetsmark. SK1968 ligger til bronze. Ligaen er meget jævnbyrdig, kun 9 
point skiller Århus/Skolerne på førstepladsen og BMS på sidstepladsen. Ved dobbeltrunden den 12. 
- 13. januar blev alle partier vist live på nettet. 
 
 
Organisatorisk beretning 
 
 
 
Ny hjemmeside 
 
Der blev arbejdet intensivt med færdiggørelsen af DSU’s ny hjemmeside i de sidste måneder i 2012 
frem mod lanceringen, og på det nye års første hverdag, onsdag d. 2. januar kl. 12:00, gik siden i 
luften. Network Media og XtraCon var med i de sidste faser af åbningen, bl.a. omkring Internet 
domæne-opsætning og flytning af siden fra udviklings-sitet til www.skak.dk, og teknikken 
fungerede fint. Også flytningen af skakserveren fra ”skak.dk” til ”skakserver.dk” lykkedes det at 
gennemføre lige før jul ved den serbiske programmørs indsats. 
 
Flytningen til ”www.skak.dk” har som udgangspunkt fulgt migreringsplanen, som var lavet i 
sommeren 2012, hvilket også indebærer at noget af indholdet fra den gamle side på www.dsu.dk er 
flyttet til den ny side, mens andet indhold fortsat ligger på den gamle side, hvoraf noget skal flyttes 
til den ny side i den nuværende fase. En del af dette vil dog som planlagt forblive på www.dsu.dk, 
bl.a. alle de gamle nyheder. 
 
Arbejdet med den ny hjemmeside fortsætter, bl.a. justeres forside-layout’et lidt her i den første fase 
efterhånden som der opnås erfaringer med siden og modtages kommentarer udefra. Den nye side 
er som tidligere nævnt baseret på CMS-systemet Joomla, og Thomas Vestergaard og Tom 
Skovgaard kan direkte ændre i bl.a. forsidens indhold og til en vis grad også i layout’et. Der er med 
den nye side opnået en langt større grad af fleksibilitet end der var med den gamle side, hvor 
udvikling og ændringer var afhængige af ganske få nøglepersoner. 
 
Samtidig med åbningen af den ny hjemmeside er de første gamle skakblade fra 1904 – 1912 lagt på 
siden i en indscannet version (PDF). Samlingen af scannede skakblade vil løbende blive udbygget 
efterhånden som bladene bliver scannet og der er ressourcer til at lægge dem ind på siden. 
 
Udvikling af kartoteks- og turneringssystem 
 

http://www.skak.dk/
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Udviklingen af det nye kartoteks- og turneringssystem, v. Michael Nielsen, Cheta, går planmæssigt, 
og testen af kartotekssystemet pågår i øjeblikket. Der deltager 7-10 personer fra forskellige 
hovedkredse i testen af systemet, og testen giver også input til enkelte justeringer og nye faciliteter, 
som er nødvendige vedr. datamodel og funktionalitet. 
 
Kontrakten med Michael Nielsen’s firma ”Cheta” blev som forventet underskrevet i slutningen af 
2012. 
 
Ungdom 
 
Skaksommerlejren på Tjele Efterskole vil også blive afholdt i 2013 af den samme arrangørgruppe, 
som stod for lejren i 2012. Arrangørgruppen, formelt en forening ”Tjele Skaksommerlejr”, står for 
aftalen med Tjele Efterskole og har oprettet hjemmesiden ”skaklejr.dk”, hvor al information kan 
findes og hvor man kan tilmelde sig. DSU vil støtte Tjele skaksommerlejren i 2013 med samme 
beløb som i 2012. 
 
Ungdoms-DM 2013 er under planlægning hos arrangørerne i Skanderborg i samarbejde med 
DSU’s ungdomsansvarlige, og grupper, titelregler og indbydelse mv. er herunder ved at blive aftalt 
og præciseret. Der arbejdes på at lave et reglement der kan godkendes senest ved påske mødet. 
 
Chess Cafes book of the year. 
Aron Nimzowitch 1886-1924 af Per Skjoldager og Jørn Erik Nielsen vandt årets book of the year 
pris meget flot. 
 
Ny IA 
Danmark har fået udnævnt endnu en IA nemlig Thomas Larsen, 
Vi har indmeldt alle danske TL der fungerede i2012 til FIDE og har modtaget den forventede store 
regning. 
 
Fri Transfer til Litauen. 
Der udsendes et bilag med alle bemærkninger til afstemningen, der viste at alle ville give fri 
transfer til Peter Heine Nielsen ved skifte til Litauen, men samtidigt slå fast at vi ikke ville betale en 
krone ved tilbagekomst. Dette har vi meddelt Peter Heine Nielsen, vi håber ikke han benytter sig af 
tilbuddet, men i stedet vender tilbage på det danske landshold. 
 
Skaksalget 
Er kommet ud af 2012 med endnu et underskud, men driften de sidste 3 mdr af 2012, indikerer at 
skaksalget kan drives i 2013 med et lille overskud, men omsætningen skal så helst til at stige igen ! 
 
 
 
 
 
 


