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Bilag til punkt 3. på HB-mødet den 18. April 2014 
 
Forretningsudvalgets Beretning : 
 
Resultater siden sidst: 

Bad Zwischenahn 2014  
Flere af de danske spillere har leveret utroligt flotte resultater. I gruppe A fik Jesper Søndergaard Thybo fra 
Skive Skakklub (seeded 31) meget flotte 5½ point af 7, og mødte undervejs 2 stormestre. En placering som 
nummer 7 ud af 210 deltagere foran 6 stormestre er meget imponerende. 

Også Filip Boe Olsen fra Viby Skakklub klarede sig fint og kan i en alder af lige fyldt 11 år kalde sig 
mesterspiller. 4/7 mod et ratinggennemsnit på omkring 2150 er en meget flot præstation. 

Igor Teplyi International Mester  
Igor Teplyi scorede 7 af 9 i januarudgaven af WinterChess på Mallorca og færdiggjorde dermed sin IM-titel 
samtidig med at det blev til en udelt andenplads efter GM James Plaskett, der scorede suveræne 8 af 9. 
Begge spillere forblev ubesejrede i turneringen. 

Pelle Bank Århusmester  
Trods tab i sidste runde mod Jesper Thybo, vandt SK1968s Pelle Bank Århusmesterskabet med ½ points 
forspring til de nærmeste forfølgere. Der deltog 40 spillere i de 6 forskellige grupper. 

Svensk sejr i Brønshøj Lang Weekend  
Turneringens ratingfavorit, svenske Daniel Semcesen, levede op til værdigheden og blev en sikker vinder af 
Brønshøj Lang Weekend. Samtidig kan han nu skifte IM ud med GM, da det sidste krav til stormestertitlen, 
at komme over 2500 i rating, nu er opnået. IM Thorbjørn Bromann fra den arrangerende klub, tog en udelt 
andenplads med 5½ point.  

NM for Ungdom  
Danmark fik som eneste nation to nordiske mestre i NM for Ungdom på Hotel LEGOland i Billund. 

Tobias Dreisler slog i femte runde i gruppe C sin højere ratede landsmand Jesper Søndergaard Thybo og 
kunne med en sejr i sidste runde over svenskeren David Bit-Narva kalde sig nordisk mester med score 5 af 
6. Tobias Dreisler havde prøvet det før, da han sidste år vandt gruppe D. 

I gruppe E fik Danmark både en guld- og en bronzemedalje. De to danske forhåndsfavoritter Filip Boe Olsen 
og Jonas Bjerre spillede indbyrdes remis i tredje runde, men da Jonas Bjerre havde tabt i anden runde til 
svenske Gabriel Nguyen, blev det ikke til et NM, men dog en flot tredjeplads. Filip Boe Olsen afgav også en 
remis til Vignir Vatnar Stefansson, der vandt sølv, men ellers vandt Filip de fire øvrige partier og endte med 
½ points forspring. 

Jørn Sloth vandt Senior DM  
FM Jørn Sloth er ny Seniordanmarksmester. Den tidligere verdensmester i K-skak scorede 5½ af 7 ligesom 
FM Bent Sørensen og Vagn Jensen, men efter korrektionsberegning gik titlen til Jørn Sloth. 

Chess House GM-turnering  
DM og GM Davor Palo fra Skanderborg gik ubesejret igennem turneringen og scorede 6½ point ligesom 
spanske IM Jose Cuenca Jimenez, der kun spillede en enkelt remis, tabte to og vandt 6 partier. Samtidig 
scorede Jimenez sin første GM-norm. IM Rasmus Skytte førte længe turneringen, men måtte nøjes med 6 
point og tredjepladsen. 

Hovedbestyrelsen 
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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. 

Selvom de forsvarende mestre fra Skanderborg var en smule favoritter, blev det alligevel Brønshøj, der løb 
med mesterskabet. Med en 4½ - 3½ sejr overhalede københavnerklubben lige akkurat Team Nordea 
Skanderborg og endte ½ point over i slutstillingen. 

Roland Greger og IM Thorbjørn Bromann blev Brønshøjs topscorere. Begge scorede de imponerende 7 af 9. 

Slutstillingen:  
1. Brønshøj, 47 bp, 16 mp   
2. Team Nordea Skanderborg, 46½ bp, 15 mp   
3. Jetsmark, 42 bp, 13 mp  
---   
4. Nordkalotten, 39 bp, 12 mp  
5. Århus/Skolerne, 32½ bp, 7 mp   
6. Nordre, 32 bp, 7 mp  
7. SK1968, 32 bp, 6 mp  
8. Hillerød, 31 bp, 5 mp   
---   
9. K41, 30½ bp, 6 mp  
10. Nørresundby, 27½ bp, 3 mp 

IM Norm til Martin Bækgaard  
Nordres Martin Bækgaard blev eneste spiller i XtraCon-Skakligaen, der scorede en norm. Med 6½ af 9 blev 
rating præstationen på 2482, så normen var endda meget sikker. 

Copenhagen GM 2014  
IM Rasmus Svane vandt Copenhagen GM 2014 med ½ points forspring til IM Helgi Dam Ziska. Det blev dog 
ikke til nogen GM-norm for den unge dansk/tyske spiller. 

Jakob Aabling-Thomsen, der undervejs i sidste rundes parti mod turneringsvinder Rasmus Svane afslog et 
remistilbud, scorede som den eneste en norm. Den tredje og sidste IM-norm er nu i hus. De to første blev 
scoret i Pula Open i Kroatien og i Grenco Chess i Fredericia, begge i 2013 Sidste krav til titlen er at få 
ratingtallet over 2400. 

Senior EM for hold  
Det danske hold: 1. GM Jens Kristiansen (2416), 2. IM Bjørn Brinck-Claussen (2240), 3. FM Bent Sørensen 
(2262), 4. FM Jørgen Jørgensen (2206) og 5. Pouelsten Holm Grabow (2131) blev nummer 12 mod en 
seedning som nummer 9.. Rusland 1 vandt turneringen. 

   

 Beretningen : 

 

Skaksalget  

Unionens butik har fået en flyvende start på året og vi ligger lang over budgettet i salg og forventet resultat, 
dette lover godt for årets resultat og burde kunne give os et godt udgangspunkt til at træffe de rigtige 
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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. 

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. Vi er meget glade for Verners indsats i denne proces. 

Fremtiden for divisions turneringen og dens ledelse hører til de emner der skal diskuteres på FU og HB 
mødet, samt naturligvis på Divisionsturneringsudvalgets møde i Påsken. 

Det kan blive nødvendigt at gå ind og træffe beslutninger om ændringer på mange fronter. 

Skak-DM 

Skak-dm er blevet planlagt stille og roligt af de dygtige folk fra Aalborg og Skørping og i skrivende stund, 
hvor DM er kommet i gang i går, er der grund til at rose arrangørerne, jeg håber alle HB-medlemmer bliver 
lige så glade for at de flotte forhold vi byder spillerne og spillesalen er bare utrolig smuk at se på! 

Det har kostet en del ekstraarbejde og timer at få indstillet vores nye turneringsystem så det også kan 
rumme de mange forskellige turneringer der er ved et DM, dette arbejde er nu lykkedes til alles tilfredshed! 

Lars Schandorff Landstræner 

Jacob Aagaard afsluttede sin karriere som landstræner den 1. April, 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 hvis man var en ambitiøs amatør, 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 Lars, som den 
erfarne stormester han er, vil gøre en god indsats i jobbet og vi ser fremtiden i møde med fortrøstning. 

Jacob Aagard har straks tilmeldt sig DM for at se om han kan spille sig til en plads på holdet! 

Internationalt: 

De nordiske lande havde et par møder med Garry Kasparov og Silvio Danilov op til de kommende valg 
under sommerens OL. Det var meget spændende og et af resultaterne af dette er vi 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. 
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Ungdom 

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

arrangementer for den absolutte ungdomselite og for 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. Dette er meget 

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

ungdomsspillere. 

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. 

Et næste skridt i tilbuddene til de unge spillere, eller måske snarere hele organiseringen i DSU 

omkring ungdomsbreddeskakken, bliver søsætningen af hurtigskakrating planlagt til starten af 

næste sæson fra oktober, jf. beslutninger på de seneste HB-møder. 

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. 

 

Turneringssystemet 

Det ny turneringssystem blev lanceret 1. februar i år 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. 

 

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. Også liveskak transmissionerne er godt besøgt, og i den 

tilhørende chat-funktion ses ofte over 100 deltagere, om end det kun er et mindre antal af disse, som 

er aktive i chat-dialogen. 

 

Debatforum 

Debattrådene fra det gamle debatforum på den tidligere hjemmeside er blevet fjernet nu. Det er der 

flere grunde til, men primært ønsker den nuværende ledelse ikke at investere ressourcer i at drive et 

debatforum i eget regi. Reglerne for et sådant forum omfatter bl.a. at 

 Der skal være et reglement for indlæg, som indlægsskriverne har accepteret med tilsagn 

 Ejeren skal udføre systematisk moderering af debat og indlæg 

 Ejeren af debatforum skal have vished for, hvem der gemmer sig bag indlægsskriverne 

Og selvom det gamle debatforum er teknisk inaktivt, og teknikken forældet, skal Dansk Skak Union 

fortsat være klar til at håndtere klagesager m.m. ift. Indholdet så længe det er tilgængeligt på 

unionens sider på nettet. Datatilsynet har haft et antal klagesager vedr. indhold af indlæg, fjernelse 
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af indlæg og fjernelse af profiler fra forskellige debatfora på danske websider, og Dansk Skak 

Union’s nuværende ledelse ønsker ikke at bruge ressourcer på sådanne sager og jura ifm. et 

debatforum i eget regi. Indholdet fra det gamle debatforum forefindes i unionen i en flad-tekst-

version og vil blive bevaret i unionens arkiv. Det står en fremtidig ledelse af Dansk Skak Union frit 

for at beslutte at genåbne det gamle debatforum. 

Det skal tilføjes, at Dansk Skak Union’s debatsider på Facebook juridisk ligger i Facebook-regi, 

hvorfor unionen ikke er forpligtet iht. til ovennævnte, idet Facebook er ejer og klageinstans mv. 

 

Pokalturneringen. 

Der er lagt indbydelse til Pokalfinalestævnet på 

http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=513:pokalturneringen-indbydelse-

2014&catid=7:indhold . Hovedkredsene opfordres til som sædvanligt til at bakke op om stævnet 

ved at belønne deres repræsentanter med frokost på hotellet, eller i det mindste tilskud til samme. 

Bemærk fristerne for tilmelding af kvalificerede hold og disses styrkelister er rykket meget tættere 

på finaledatoen, så det er vigtigt at fristerne overholdes. 

Det er besluttet ikke at ændre på Seniorturneringen i år, så der spilles med de kendte betingelser i 

denne gruppe. HB skal i løbet af efteråret tage stilling til reglerne for seniorer.  

Finalestævnet afvikles atter på Hotel Scandic i Odense, forhåbentlig på samme gode facon som de 

sidste par år.  
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