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Referat HB møde Søndag den 02.02.2014 kl. 10:30 
 
Hotel Scandic Odense  
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 1. december 2013 

3. Forretningsudvalgets beretning  

4. Nyt fra hovedkredsene 

5. Nyt fra Landstrænerne 

6. Kartotek / turneringssystem - økonomi og planer 

7. Priser på turneringsindbydelser + EMT afgifter 

8. Delegeretmødet – forslag til behandling 

9. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser  

10. Forslag til divisionsturneringsdatoer 2014-2015 

11. ”Snyd i skak” 

12. Eventuelt. 

 

Deltagere: 
 
FU 

Lars-Henrik Bech Hansen  
René Baarup-Christensen 
Tom Skovgaard  
Poul Jacobsen  
Aage Olsen 
 
1. HK: Sigfred Haubro *  
2. HK: Niels Steen Larsen  
3. HK: Hans Milter Pedersen 
4. HK: Kai Bjørnskov 
5. HK: Jean B. Mikkelsen  
6. HK: Claus Andersen **  
7. HK: Bjarne Sønderstrup  
8. HK: Per Rasmussen  
9. HK: Jesper D. Christiansen 
 
* =  3 stemmer - ** = 2 stemmer. 
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Formanden bød velkommen med en præsentation af Dansk Skak Unions nye turneringssystem, 
som havde officiel premiere denne morgen. Efter formandens opfattelse en stor dag som der er 
grund til at glæde sig over. 
 
 
  

1. Godkendelse af dagsorden.  
Ingen havde bemærkninger eller ekstra punkter til dagsordenen. 
Jesper D. Christiansen spurgte om mail fra Fries Nielsen burde med på dagsordenen? 
Formanden besluttede at den ville blive drøftet under ansøgninger om støtte til 
internationale turneringer.  
Claus Andersen spurgte om valg til FIDE burde drøftes nu. 
Formanden afviste dette, under henvisning til at der fortsat er meget længe til FIDE 
kongressen, og man endnu ikke kender kandidaterne, så denne drøftelse bliver taget på 
påskemødet. 
Per Rasmussen foreslog pkt. 10 fjernet, da der ikke var datoer at tage stilling til, fordi han 
afventer de tyske datoer. Formanden afviste at fjerne punktet, og bemærkede at det ikke 
var tilfredsstillende at der ikke var datoer at tage stilling til. Per Rasmussen afviste 
kritikken med at det er en HB beslutning at han skal tage hensyn til de tyske datoer, og 
derfor kan han ikke lave planen før disse kendes. 
Formanden var enig heri, men kritiserede fortsat at FU ikke var informeret før HB mødet, 
så punktet kunne have været taget af dagsordenen. Han konstaterede herefter at punkt 10 
sandsynligvis ville kunne overstås hurtigt. 
 
Der har vist sig behov for  en drøftelse problemer omkring snyd i skak, hvilket formanden 
bad om lov til at indsætte som et nyt pkt. 11 på dagsordenen.  
  
 
 

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 1. december 2013 
Ingen bemærkninger – referatet enstemmigt og endeligt godkendt. 
 

3. Forretningsudvalgets beretning. 
Som sædvanligt rundsendt, og suppleret med korte bemærkninger om seneste nyt.  
Regnskab for DSU revideres 8/9 februar, udviser overskud på ca. 150.000 
Skaksalg regnskab revideret 01.02.2014 – overskud på 18.000 
Budget for 2014 opererer med større overskud på, baseret på en forventning om samme 
omsætning som 2013. Januar måned omsatte en del mere end forventet, så bestyrelsen 
tør godt påstå der er kommet gang i forretningen igen. 
FIDE valgturbulens er begyndt at brede sig – beskidte midler for at miskreditere 
modkandidater florerer voldsomt. Lidt detaljerede bemærkninger om lækkede kontrakter 
som rigtig mange har set på internettet rundt omkring. Der kan sættes spørgsmålstegn 
ved alle kandidater, sådan må vi erkende at verden ser ud, og tro på at vi støtter den 
bedste kandidat for skakken. 
Kasparov mødes med nordiske nationer på Island den 10. marts, under Reykavik Open. 
ECU valg mellem Danailov og Zurab Azmaiparashvili tegner knap så dramatisk. 
Sigfred Haubro spørger til DM hjemmesiden, som trods tidligere annoncering stadig er 
meget ufærdig. 
Formand kommenterede og gav ordet til Bjarne Sønderstrup, som kommenterede på 
status, og lovede at tage fat om indsatsen på denne del af DM. 
 
Formand varslede at der fremover skal indberettes holdturneringsresultater hver måned. 
Per Rasmussen bekræftede at det har sin rigtighed at dette fremover er et krav, men at 
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turneringerne stadig betragtes som hele turneringer med normmuligheder. 
Per Rasmussen oplyser at han og Verner Christensen er begyndt at analysere på arbejdets 
omfang. Det ligner noget med 6-7 indberetninger for divisionsturneringen, og måske 2 
gange i sæsonen for hovedkredsturneringen. 
 
Claus Andersen spørger om dette også gælder for EMT som strækker sig ud over 90 dage.  
Formanden bekræfter at det forholder sig således. 
 
Bjarne Sønderstrup spørger om det kan håndteres administrativt, hvilket Per Rasmussen 
bekræfter.  
 
Allan Bangsbo forlader Divisionsturneringsudvalget med udgangen af februar – FU har 
tænkt på et par mulige afløsere, og vil snarest spørge disse. 
 
DM i hurtigskak kun en reel ansøger – derfor placeret i Skanderborg igen søndag den 28. 
september. 
  
3 FU medlemmer på valg til Påske – alle 3 foreslås genvalgt. 
 
Unionens ene revisor stadig alvorligt syg og kan heller ikke i år revidere regnskabet – FU 
foreslår derfor at skifte ham ud på kommende delegeretmøde. 
 
LIGA afslutningen svæver lige nu i det uvisse. – Poul redegjorde for situationen. 
Jesper D. Christiansen spurgte ind til argumenter for det fælles stævne. 
Formanden forklarer at Scandic løsningen er attraktiv, dels fordi der er fine spilleforhold 
til et stævne i den størrelse, dels fordi der er den gode mulighed for at lave LIGA 
afslutningen om til at fælles socialt arrangement, som han finder er meget vigtigt. 
Bjarne Sønderstrup spørger til Nørresundbys ansøgning om at arrangere på Hotel Hvide 
Hus i Ålborg.  
Poul Jacobsen har netop under mødet modtaget ansøgningen/tilbuddet, og kan 
konstatere at det bliver en meget dyr løsning, pga. høje hotelpriser.  
Hans M. Pedersen opfordrer til en hurtig beslutning af hensyn til deltagerne. 
Formanden lover en afgørelse i løbet af kortest muligt tid. 
 
Poul Jacobsen gør opmærksom på at HB jo har besluttet at man vil have LIGA 
afslutningen som et markant stævne, med livesending fra alle matcher og god 
eksponering, hvilket jo også er begrundelsen for at der er afsat mange penge til formålet, 
penge man ikke kan regne med til en afslutning i ubemærkethed. 
 
Hans Milter vedrørende regnskabet – er Skaksalgets resultat indarbejdet? 
Kassereren bekræftede at det er sådan det forholder sig.  
 
Jesper D. Christiansen spurgte om det havde været muligt at få såvel Skaksalgets som 
DSUs regnskab udleveret til dette møde, han finder det er bedre at snakke om regnskabet 
på et ordinært møde, fremfor blot at få det tilsendt som et orienteringsbilag efter mødet. 
 
Rene B. Christensen meddelte at regnskabet rundsendes når det er revideret. Normalt 
ville det være sket før mødet, men det har denne gang ikke været tidsmæssigt muligt. 
 
Jesper D. Christiansen spøger til konkrete rettelser i Skakhåndbogen, bl.a. vedtagelser om 
indkaldelse og referat af delegeretmøder.  
 
Aage Olsen bekræfter at disse er indføjet i Skakhåndbogen. 
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Norge har spurgt FIDE om det norske OL dommerkorps må omfatte dommere fra andre 
nordiske lande, bl.a. med 12-14 danske dommere. Svar forventes engang i marts/april. 
Så snart vi kender de nærmere omstændigheder vil der blive givet besked til de danske 
dommere som er kvalificeret til at dømme på dette niveau. 
 
Norge sender pt. live TV fra Zürich hvor Magnus Carlsen deltager – i det hele taget er der 
meget hype omkring skakken i Norge pga. Magnus Carlsen. Til illustration har det været 
nødvendigt at tredoble personalet i sekretariatet. 
 
Ansøgninger om støtte til Internationale turneringer gennemgået. 
Formanden redegjorde for FUs indstilling, og at administrationen er i overensstemmelse 
med tidligere års praksis. 
Per Rasmussen mente formanden havde meldt tidligt afslag til Solrød Køge? 
Formanden forklarede omstændighederne bag det hurtige svar, at han havde advaret dem 
om at der var forskellige forhold som talte imod at give tilskud, og råd om hvad der skulle 
ændres. Afslag er først givet efter mødet her i dag.  
Per Rasmussen efterlyser bedre vejledning i Skakhåndbogen hvordan man søger tilskud 
til internationale turneringer. Formanden gav Per Rasmussen ret i at der kan skrives en 
bedre vejledning i Skakhåndbogen. 
 
HB vedtog herefter enstemmigt støttebeløbene til de internationale turneringer. 
 
Formanden konstaterede herefter at beretningen var enstemmigt vedtaget.  
 
 

4. Nyt fra hovedkredsene 
 
1.HK 
Sigfred Haubro fremviste eksempel på at hovedkredsen indscanner gamle klubblade og 
lægger dem i arkiv på KSUs hjemmeside. Et meget stort historisk projekt, som er et 
hjemmesidebesøg eller flere værd, der er masser af læsestof samlet her. 
Øbro Nytår er afviklet.  
Dagsturneringer med max 40 turneringer – 6 programsatte i 2014. 
JGP turnering satte deltager rekorder med 62 deltagere. 
I KSU regi er der 4 GM turneringer i 2014.   
KSU noterer sig en pæn medlemsfremgang  
 
 
2.HK 
Medlemsudvikling ikke helt tilfredsstillende.  Junior GP serien skranter med mange 
aflysninger – det er bekymrende. Der skal investeres flere kræfter i at få turneringerne 
gennemført. Kredsen har en skakklub med 1 medlem – kassereren er eneste 
tilbageværende, og stemmeretten ligger hos formanden, så demokratiet har trange vilkår 
der. Maribo Skakklub meget aktive og har god fremgang – har fået gang i fredagsskak, ser 
ud til at have en god virkning. Køge Skakklub høster frugter af højere aktivitetsniveau, 
Køge Skak Skole har fået stort tilskud 60.000 fra kommunen, og skal selv skaffe 20.000 
hvilket der ses positivt på.  
Lidt problemer med at lave oprykningsspil i holdturneringerne, så der opereres med 4 
mandshold næste sæson. Der skal skaffes en ny webmaster til hovedkredsen, efter 11 års 
fremragende indsats fra samme mand.   
Formanden synes at Køge Skak Skole lyder meget spændende. 
Tom Skovgaard spørger hvad der kommer af muligheder i forbindelse med skakskolen. 
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Niels Steen Larsen vi vil primært have unge mennesker tilknyttet klubben, og lære dem at 
spille skak. 
 
3.HK 
Arbejder på ny hjemmeside. Medlemstal stabilt, fornemmer måske lidt fremgang.  
HCA Mindgames gennemføres ikke i 2014 – FSU vil gerne bevare turneringen, og håber 
at relancere i den 2015, hvis der kan skaffes samarbejdspartnere til det. 
Uge 8 afvikles DM i seniorskak i Læseforeningen – håber på mange flere deltagere. 
Fynsmesterskab EMT med 50 deltagere strækker sig over 89 dage. FSUs pokalturnering 
er nået til semifinalerne – de 4 divisionshold er med, ingen ”firmahold tilbage i 
turneringen. FSU skal have ny kasserer + kartoteksfører til april. 
FSU og Fyns Skoleskak samarbejder aktivt om at finde datoer til ungdomsgrand prix 
stævner. 
  
4.HK 
Stabilt men ikke sprudlende aktivitetsniveau.  
Sønderjysk EMT bliver i år en weekend turnering, som i øvrigt sendes live – man er 
spændt på hvordan det modtages i kredsen. 
Flere klubber pusler lidt med uorganiseret ungdomsarbejde, Kai håber at se dem i 
klubberne i nær fremtid.  
 
5.HK 
Clenco gentages i 2014. Evans afvikler snart 80 års jubilæums turnering. SGP kører 
sammen med 4.HK 
 
6.HK 
GM turnering i Århus for første gang i mange år. 
ÅM i nærskak, hurtigskak og lynskak, i alt 3 turneringer, ser ud til at fylde godt op i Chess 
House aktivitetskalender. Chess House fremtid er stadig uafklaret, lejeaftalen er opsagt 
og der er endnu ikke fundet nye lokaler. 
Presse arbejde baseret på skoleskak arrangement i Århus – fik god avisomtale. 
Modtaget stor bevilling fra Tuborg fonden og købt materialer for 14.000. 
Formanden bemærkede at Skaksalget ikke havde fået chancen for at levere orden, end 
ikke fået chancen for at give et tilbud på ordren. 
Claus Andersen redegjorde for et arrangement der gav Tuborg taknemmelig omtale. 
 
7.hK 
Lille medlemsfremgang. Fin deltagelse i Junior GP – stor aktivitet i skoleskakområdet. 
Skolernes Skakdag afholdes i stor stil.  En skole i området er f. eks. støttet med 130.000 
til uddannelse af skoleskak lærere!  
 
Og ellers pusles der med DM forberedelser. 
Tom Skovgaard spørger om der forsøges at reklamere på de store skoleskakstævner. 
Bjarne Sønderstrup synes ikke de vil forstyrre med at snakke om DSU – ikke måden man 
skal føre sig frem på.  
Tom Skovgaard pointerede mulighederne for flyers uddelinger m.v. 
Jesper D. Christiansen opfordrede til at samle diverse info materiale på hjemmesiden. 
Claus Andersen om link til klubber med mange ungdomsmedlemmer. 
 
8.HK 
Fortalte lidt om hovedkredssammenlægninger, forstået på den måde at delkredsene er 
nedlagt.  Kan stadig ikke finde en juniorleder. 
Hovedkredsen skal have ny kasserer og ny juniorleder på møde i april. 
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9.HK 
Lidt aktivitetsfremgang, opfordrer stadig til hovedkredssammenlægninger, da det er 
svært at sætte meget i værk med 2 større og mange meget små klubber. 
 
 

5. Nyt fra Landstrænerne 
Formanden orienterer om at seniorchef Bent Sørensen vil have nogle forslag om nye 
aldersregler behandlet. Dette kommer til at ske på mødet i påsken. Men foreløbig slås det 
fast at Danmark naturligvis som udgangspunkt følger de regler som er udstukket 
internationalt. 
 
Jacob Aagaard stopper pr. 01.04.2014 - efter en periode med et godt og frugtbart 
samarbejde. Den primære årsag til det tidlige stop er manglende tid, Jacob kan ikke få sin 
kalender til at hænge ordentligt sammen.  
Så opgaven er lige nu – hvordan finder vi en ny landstræner?  
 
Herefter fulgte en længere snak som ikke refereres, da der behandles personnavne i form 
af potentielle kandidater til jobbet.   
HB bemyndigede efterfølgende FU til at finde en egnet kandidat og lave aftale med 
pågældende.  Eventuelle interesserede i stillingen kan henvende sig til FU og tilbyde sig.   
 
Ungdomslandstræner Mads Boe kommer som gæst ved HB mødet i Påsken og fortæller 
om sit arbejde med ungdomseliten. Her bliver der rig lejlighed for HB til at stille 
spørgsmål om træningsmetoder og andre detaljer vedrørende funktionen. 
 
Intet nyt vedrørende kvindelandsholdet. 
 

6. Kartoteks- / turneringssystem - økonomi og planer 
Henvendelse fra 6.HK og Finn Larsen vedrørende kartoteket drøftet. 
Kartotekssystem blev færdigt 01.04.2013, mens turneringssystemet netop er gået i luften.  
Kontrakten ligger i faste oplysninger, og er kun tilgængelig for HB medlemmer, menige 
medlemmer har ikke adgang til at se den. Kontrakten er med på mødet her, hvis nogen vil 
se den. 
Produktet er leveret til aftalt tid og pris, bortset fra nogle ekstraomkostninger vedrørende 
gamle data og konverteringer af disse.   
Kartotekssystemet er i princippet klar til at klubberne kan få direkte adgang, men FU 
foretrækker af forskellige hensyn at vente lidt endnu med denne udrulning, da der 
mangler lidt planlægning af hvorledes udrulningsfasen skal gennemføres. 
Per Rasmussen kritiserede datoformatet i kartotekssystemet, og bad om at få det i 
normalt dansk format, fremfor det nuværende udenlandske.  
Formanden bad om at folk henvendte sig med skriftlige fejlbeskrivelser. 
 
Planlagte udvidelser rating af hurtig- og Lynskak, Monrad og Schweizer, Integration af 
FIDE rating, rating af udenlandske turnerings deltagelse. Endnu er der ikke nogen idé om 
økonomien i de planlagte udvidelser. Men det oplyses naturligvis når der er lavet ny aftale 
med leverandøren. 
Herefter en timelang snak om diverse problemer som har præget udviklingsfasen, og 
diverse tekniske detaljer i programmerne. Efter indholdets karakter vælges det ikke at 
referere denne del af mødet. 
 
Formanden er glad for og stolt over IT projektets status, mener det er det bedste værktøj 
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fra DSU til klubberne længe.   
 

7. Priser på turneringsindbydelser + EMT afgifter 
Der er kommet brev fra Verner vedrørende rabatter og priser. Formanden tilkendegav at 
Verner blot kunne have henvendt sig til kassereren, så var han berettigede indvendinger 
naturligvis blevet imødekommet. 
 
 

8. Delegeretmødet – forslag til behandling 
FU har ikke modtaget forslag til behandling på delegeretmødet. 
 

9. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser  
Indkomne indstillinger gennemgået. Ikke alle indstillinger modtaget, de resterende 
mailbehandles i perioden frem mod påske. 
En del begrundelser var væsentlig længere end de tilladte 600 tegn inklusive mellemrum, 
så disse skal kortes ned. Den ønskede max længde skyldes et hensyn til Skakbladets 
spalteplads.  
Sigfred Haubro oplyste at 1.HK synes man skal komme og modtage sit hæderstegn, og 
betaler derfor rejseomkostninger for modtager og evt. ledsager. Synes det er en beskeden 
tak for et stort stykke arbejde. 
 

10. Forslag til divisionsturneringsdatoer 2014-2015 
Ingen forslag at behandle på mødet, se evt. bemærkninger herom under beretningen. 
 

11. Snyd i skak 
Formanden lagde ud med at redegøre for sagen fra Øbro, som rejser spørgsmålet om vore 
regler er gearede til at håndtere sådanne sager. FU har under sagens behandling spurgt 
hvad dommerforeningen mener. Dommerforeningen har svaret at vores reglement efter 
deres opfattelse rækker til at håndtere sådanne sager, også sanktionsmæssigt. Øbro sagen 
udløste et års karantæne fra koordineret skak. 
Der er dog en masse andre spørgsmål som bør diskuteres, primært hvordan håndterer 
dommere og arrangører potentielle sager?  Hvad gør man hvis en spiller er mistænkt, og 
nægter? Internationalt har man håndteret nægtelser som ”indrømmelser” og smidt folk 
ud af turneringer med en nul-score, men er det en retspraksis som er acceptabel set med 
danske øjne? Der er en del etiske spørgsmål at tage stilling til, og FU foreslår i første 
omgang at bede dommerforeningen drøfte disse, inden sagen atter kommer til 
behandling i HB.  
Jean Mikkelsen synes man skal se på præcedens fra andre steder, og også spørge 
dommerforeningen. Enig i et man kan lade sig inspirere af diverse dopingreglementer, f. 
eks. i danske fitnesscentre er det praksis at udelukke selv motionister hvis ikke de vil 
deltage i dopingtest. 
Formanden spørger om debatten kan udsættes til augustmødet – så er der også tid til at 
vurdere på hvor meget disse spørgsmål skal influere på vor dommeruddannelse.  
Kai Bjørnskov – eksamenssystemet har konsekvenser hvis man ikke afleverer sin mobil 
under test. Tages man med en telefon under testen, så bliver man ganske enkelt smidt ud, 
og dumpet. 
 
Formanden understreger at vi skal finde løsninger som tilgodeser skak på alle niveauer, 
og beder om at sagen behandles videre på et senere møde. 
 
 

12. Eventuelt 
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Kai Bjørnskov oplyser at DSS er tildelt 3 millioner kroner af undervisningsministeriet, til 
forsøg og evaluering af undervisning efter den nye folkeskolelov.  Han vurderer at det 
betyder DSS vil koncentrere sig endnu mere om skoler og lærere, og måske mindre om at 
producere skakspillere.  
Er lidt betænkelig ved den vej skoleskakken udvikler sig, og opfordrer DSU klubberne til 
at komme mere på tæerne for at samarbejde lokalt med skoleskakklubberne. 
Hans Milter mener det primært bliver de mindste klasser skoleskakken skal bruge disse 
penge på. 
 

Formanden opfordrede Kai til at holde sig orienteret om udviklingen, og hjælpe DSU med 
informationer. Tilsluttede sig at det er tiltagende vigtigt at man lokalt samarbejder med 
skoleskakklubberne for at sikre de unge kommer til at kende DSU. 

 
Formand afsluttede mødet kl. 15:00. 
 
 


