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Forretningsudvalget beretning: 
 
Der er gået kort tid siden sidste møde og FU har ikke haft tid til at mødes i den 
mellemliggende periode. Vi har hver for sig brugt tiden på at passe de opgaver vi har 
Ansvaret for samt med at forberede årets DM-stævne. 
 
En enkelt HK har haft travlt med åbne breve og breve til HB, indholdet vil jeg ikke komme ind på 
her, det må vi tage på HB mødet lang fredag, dog lige denne bemærkning, det er selvfølgelig ikke 
FU`s holdning at vi har overskredet vores beføjelser, det kunne vi ikke drømme om at gøre, men 
man skal altid lære af kritik og det er helt sikkert at på nogle områder skal vi have skærpet vores 
ageren i fremtiden, så der aldrig kan være tvivl om hvad de enkelte instanser har kompetence til. 
 
Resultat delen: 
Resultater siden HB-mødet den 2. – 3. februar 2013 

Bad Zwischenahn 

Juniorlandtræner Mads Boe havde en større delegation med til den åbne turnering i Bad Zwischenahn.  

Blandt flere gode resultater springer to gruppesejre i øjnene. I Open C under 1500 i rating vandt Thomas 

Thybo fra Mors (seedet 4) gruppen med 35 deltagere helt suverænt med 6½ af 7 mulige. Også Open B med 

98 deltagere blev vundet af en af vores spillere idet Emma le Besq fra Frem (seedet 18) med remis i sidste 

runde vandt udelt med 6 point af 7 mulige. 

Brønshøj Lang Weekend 2013 

Med spillere fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, blev Brønshøj Lang Weekend 2013 en lille 

international turnering. Efter de syv runder kunne IM Daniel Semcesen med 6 point kåres som vinder foran 

IM Nicolai V. Pedersen, Alexander Rosenkilde, Sandi Stojanovski og Peter Birk Petersen med 5 point. Der 

deltog 44 spillere. 

Århusmesterskabet 

Bjørn Møller Ochsner vandt Århusmesterskabet med fire af fem og ½ points forspring til IM Jens Ove Fries 

Nielsen. Den forsvarende mester, Torben Kyhl Sørensen, blev nummer 3. Århusmesterskaberne blev spillet 

på Chess House med i alt 38 deltagere. En fremgang på seks deltagere sammenlignet med året før. 

Nordisk mesterskab for ungdom 

Danmark gjorde en fin figur ved de nordiske mesterskaber for ungdom, der blev afholdt i Reykjavik. Jesper 

Søndergaard Thybo vandt gruppe C mens Tobias Dreisler vandt gruppe D. Derudover blev det til 

sølvmedalje til Jens Ramsdal i gruppe B og en bronzemedalje til Filip Boe Olsen i gruppe E. 

Reykjavik Open 2013 

Danmark havde 7 spillere med i Reykjavik Open. Bedst placerede blev IM Mads Andersen med 6½ af 10 og 

en pæn ratingfremgang. Turneringen blev vundet af Pavel Eljanov med 8 point og bedre korrektion end 

Wesley So og Bassem Amin. 

XtraCon-Skakligaen 

Team Nordea Skanderborg sikrede sig klubbens første holddanmarksmesterskab ved at vinde XtraCon-

Skakligaen foran Århus/Skolerne. Nye hold i den bedste række bliver Hillerød og Nørresundby. 
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Slutstillingen i XtraCon-Skakligaen: 

1. Team Nordea Skanderborg, 44 brætpoint, 12 mp  

2. Århus/Skolerne, 42½ brætpoint, 13 mp  

3. Jetsmark, 39½ brætpoint, 11 mp  

---  

4. Brønshøj, 39 brætpoint, 13 mp  

5. Nordkalotten, 37½ brætpoint, 10 mp  

6. K41, 33½ brætpoint, 8 mp  

7. SK1968, 33½ brætpoint, 6 mp  

8. Nordre, 31 brætpoint, 4 mp  

---  

9. BMS Skak, 30 brætpoint, 8 mp  

10. ØBRO, 29½ brætpoint, 5 mp 

 Organisatorisk beretning 
 
DIF 
 
Det meste spændende der er sket er at vi har været inviteret til møde i Dansk Idræts Forbund 
(DIF), sammen med en masse andre småforbund, med henblik på optagelse i DIF, hvilket ville 
være en kolossal fordel og et kæmpe gennembrud for DSU, men om det er muligt afhænger 
stadigvæk af om specialforbundene er villige til at rykke deres definition af Idrætsbegrebet og det 
er usikkert. Siden vi i sin tid fik afslag er der dog rykket en del på definitionen, nu er feks. Dart 
blevet optaget. Også Dansk Bridgeforbund var blandt de forbund der deltog i mødet. Vi er i dialog 
med DIF og vil følge sagen intenst, med håb om en positiv udgang denne gang.  
 
DIF havde bedt om et udfyldt spørgeskema fra de deltagende forbund, og Dansk Skak Union’s svar 
er vedlagt denne beretning. 
 
Kartoteks- og Turneringssystemet 
 
Udviklingen af det nye kartotekssystem v. firmaet Cheta går fint og følger i hovedtræk planen, idet 
der undervejs i processen identificeres enkelte yderligere faciliteter, som skal tilføjes eller kræver 
lidt justering ift. udgangspunktet, hvilket har været forventet. Afprøvningen går efter de 
tilbagemeldinger jeg indtil videre har set fint, men rating delen bliver først færdig i løbet af 3 . 
kvartal. 
 
Holdturneringen 
 
Debatten omkring holdturneringen kører nu de fleste steder og det syntes jeg er positivt, en masse 
ting bliver vendt og det er godt under alle omstændigheder. Forslaget fra 9.HK sendte jeg til høring 
i skaknævnet for at få at vide om det stred mod vedtægterne, og det kom der en klokkeklar kendelse 
om at det gjorde, denne kendelse måtte skaknævnet dog ikke kommer med på dette tidspunkt, og 
de blev senere nød til at trække den tilbage. Men Skaknævnet kan efter en evt. vedtagelse lave den 
samme kendelse igen, juristeri på højt plan. Kompetencen til ændringer i holdturneringen bør ligge 
i HB, som det også er fastlagt i reglerne, og ellers risikerer vi 2-3 ekstraordinære delegeretmøder 
om året ifm. ændringsbehov. 
 
Den ny hjemmeside 
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Den ny hjemmeside ser ud til at fungere fint rent teknisk, og indholdsmæssigt er det blevet meget 
synligt på forsiden, hvad der er i gang af aktuel skak – såvel livetransmissioner som topskak 
nationalt og internationalt. Vi kan se på Chart-tælleren at Dansk Skak Union befinder sig i Top-50 
blandt samtlige sider på Chart, hvilket ser rigtigt godt ud når man sammenligner dels med de sider 
vi ligger jævnligt med og dels med andre sportsgrene i Chart-listerne. 
 
Der foretages stadig tilpasninger af forsiden efter input fra ”læserne” samt fra nyhedsredaktøren i 
forlængelse af de erfaringer, der opnås. Fremadrettet vil siden også rent teknisk kunne udvides til 
fx at indeholde blogs o.lign., hvis/når der indgås aftale med leverandører af stof til siden. 
 
Ungdom 
 
Årets Ungdoms-DM i Skanderborg er nu annonceret med online-tilmelding, og stævnet afholdes 3. 
– 5. maj 2013 i Skanderborg. Forud for annonceringen blev turneringsformen og reglerne for DM-
titler mv. igen vurderet og præciseret, og tiden er nu – efter dette 6. Ungdoms-DM – moden til at få 
udarbejdet et egentligt reglement for U-DM til Skakhåndbogen. 
 
Principperne for U-DM er nu, at der spilles i ”åbne” rækker (U-08, U-10, .. U-18) og i pige-rækker 
(P-08, P-10, .. P18), hvor piger kan vælge om de vil spille i åben række eller pigerække. DM-titler 
udløses ved minimum 3 deltagere i alle rækker, mens de lidt større præmier (pt. 2000 kr.) til 
træning og/eller turneringsdeltagelse udløses i åbne række, når der ved minimum 6 deltagere. 
Turneringsformen er over en weekend med 5 runder i de 3 ældste rækker og 7 runder i de 3 yngste 
rækker. Den kortere betænkningstid i de 3 yngste rækker betyder at kun de 3 ældste rækker FIDE-
rates, mens alle rækker rates i DSU. Vi kom i 2012 for første gang over 100 deltagere, og 
fremadrettet kan der blive behov for at ændre formen (antal runder mv.), hvis/når 
deltagereantallet kommer op over 150 deltagere. 
 
Det er glædeligt at Dansk Skak Union nu har fået etableret dette U-DM som en fast årlig 
begivenhed, som dermed kan være med til at tiltrække de skakinteresserede unge, som stifter 
bekendtskab med skakken fx på deres skole og som ønsker at dyrke skakken mere seriøst på 
konkurrenceniveau og i klub. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


