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Beretning til HB møde 31. august 2014 

 

 

Resultater siden påsken 2014. 
GM Allan Stig Rasmussen vandt DM 
For tredje gang kan GM Allan Stig Rasmussen kalde sig Danmarksmester. Ved DM i 

Rebild var Allan Stig ganske suveræn og vandt med 1 points forspring. 

Slutstillingen: 

1. GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark Skakklub, 7 point 

2. GM Sune Berg Hansen, Helsingør, 6 point 

3. - 4. GM Jacob Aagaard, Philidor, 5½ point 

3. - 4. IM Jakob Vang Glud, Philidor, 5½ point 

5. - 6. GM Lars Schandorff, Hillerød Skakklub, 4½ point 

5. - 6. IM Rasmus Skytte, Århus/Skolerne, 4½ point 

7. - 8. IM Mikkel Djernæs Antonsen, Næstved Skakklub, 3½ point 

7. - 8. IM Mads Andersen, Skanderborg Skakklub, 3½ point 

9. IM Simon Bekker-Jensen, Philidor, 3 point 

10. FM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj Skakforening, 2 point 

Sondex Cup 
Den svenske stormester Daniel Semcesen vandt Sondex Cup for andet år i træk. Men man måtte ud 

i korrektionsberegning inden de tre første pladser kunne placeres. IM Jakob Vang Glud blev 

nummer 2 og IM Nikolaj Mikkelsen nummer 3. 

III Open Internacional LLucmajor 2014  
Den ukrainske stormester Sergey A. Fedorchuk havde bedre korrektion end bulgareren Aleksander 
Delchev i i III Open Internacional LLucmajor 2014 på Mallorca. De scorede begge imponerende 7½ 
af 9. 
  
Efter nederlaget i 8. runde mod GM Julio Granda var det ikke muligt for Mads Andersen at score 
GM-norm, men han viste fin moral ved at slå den spanske IM Vassallo (2401) i sidste runde og 
endte som nummer 12 i turneringen, hvor han var seedet som nummer 25. 
 
Slutstillingen: 

1. GM Sergey A. Fedorchuk (2638), Ukraine, 7½ point 

2. GM Aleksander Delchev (2628), Bulgarien, 7½ point 

3. GM Yuri Solodovnichenko (2574), Ukraine, 7 point 

4. GM David Anton (2626), Spanien, 7 point 

5. GM Julio Granda (2675), Peru, 7 point 

6. GM Misa Pap (2499), Serbien, 7 point 

7. GM Simen Agdestein (2625), Norge, 6½ point 

8. GM Karen Movsz9szian (2503), Armenien, 6½ point 

… 

12. IM Mads Andersen (2452), Danmark, 6½ point 

29. IM Nikolai V. Pedersen (2406), Danmark, 6 point 

39. IM Rasmus Skytte (2437), Danmark, 5½ point 

89. Finn Nøhr (2092), Danmark, 4½ point 

 

185 deltagere 
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Copenhagen Chess Challenge 2014 
IM Jens Ove Fries Nielsen vandt Copenhagen Chess Challenge 2014 og scorede samtidig sin anden 
GM-norm med 7 af 9. 
 
Den første norm ligger helt tilbage til sæsonen 1988-89 i den tyske bundesliga, hvor Jens Ove Fries 
Nielsen scorede en norm på 15 partier. Det betyder at den sidste norm ikke behøver at være på 9 
partier, men godt kan være over 7 partier, f.eks. i Europa Cuppen. Derudover skal ratingtallet over 
2500 inden Fries Nielsen kan udnævnes til stormester. 
 
Fire spillere delte andenpladsen med 6½ af 9: GM Jonny Hector, GM Henrik Danielsen, IM Helgi 
Dam Ziska og IM Tobias B. Christensen. 
 
Clenco Chess 2014 
Tyske IM Nikolas Lubbe blev en hel suveræn vinder af Clenco Chess 2014 i Fredericia. I 

slutstillingen var den unge tysker hele 3 point foran de nærmeste forfølgere: IM Igor Teplyi, IM 

Jens Ove Fries Nielsen og FM Jacob Carstensen. De to førstnævnte deler andenpladsen på grund af 

identisk korrektion, men pengepræmierne blev delt mellem de tre danskere. 

 

Slutstillingen:  

1. IM Nikolas Lubbe (2428), Tyskland, 8 point 

2. IM Igor Teplyi (2401), Danmark, 5 point 

2. IM Jens Ove Fries Nielsen (2384), Danmark, 5 point 

4. FM Jacob Carstensen (2381), Danmark, 5 point 

5. WGM Melanie Ohme (2350), Tyskland, 4½ point 

6. IM Attila Gergacz (2369), Ungarn, 4 point 

7. FM Niels Jørgen Fries Nielsen (2308), Danmark, 3½ point 

8. FM Mads Hansen (2358), Danmark, 3½ point 

9. FM Carsten Bank Friis (2255), Danmark, 3½ point 

10. FM Jwan Bakr (2341), Syrien, 3 point 

 
Pokalstævnet 
Den københavnske klub Philidor genvandt pinsedag Pokalen i Eliterækken med et forspring på 2 
point til Skanderborg. Viborg vandt bronze. 
 
I Bredderække vandt ØBRO foran Alssund og Herning. 
 
I Seniorrækken var Nordre i front hele vejen, VRS Retro vandt sølv og bronzen gik til Holstebro. 
I Juniorrækken var SK1968 1 helt suveræne og vandt med 5 points forspring til Frem 1. Evans 1 
vandt bronze. 
 
Whitsun Grandmasters 2014 
Den bulgarske stormeste Krasimir Rusev kørte sikkert sejren i Whitsun Grandmasters hjem med 
remiser i de fire sidste runder. IM Helgi Dam Ziska blev nummer to ½ point efter vinderen og ½ 
point under GM-normen.  
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Slutstillingen i GM-gruppen: 
1. GM Krasimir Rusev, (2541), Bulgarien, 6½ point 
2. IM Helgi Dam Ziska,(2487), Færøerne, 6 point 
3. GM Stellan Brynell (2474), Sverige, 5 point 
4. IM Simon Bekker-Jensen (2448), Danmark, 5 point 
5. IM Axel Smith (2473), Sverige, 4½ point 
6. IM Thorbjørn Bromann (2405), Danmark, 4 point 
7. IM Robert Ris (2410), Holland, 4 point 
8. GM Jonny Hector, (2509), Sverige, 4 point 
9. FM Kassa Korley (2352), USA. 3½ point 
10. FM Jakob Aabling-Thomsen (2341), Danmark, 2½ point 
  
Den underliggende IM-gruppe blev vundet af danske IM Silas Esben Lund med 6 af 9 og bedre 
korrektion end IM Nikolay Milchev fra Bulgarien. 
 
Match mellem Seniorer og Juniorer 
På papiret var seniorholdet i DSUs hurtigskakmatch mellem juniorlandsholdet og et udvalgt 
seniorhold fra Nørresundby og Nordre fra Århus, meget store favoritter. Men betænkningstiden 
på 15 minutter + 10 sekunder pr. træk appellerer nok mere til ungdommens hurtighed, end 
erfaringens eftertænksomhed. Begge hold er sikkert godt tilfredse med seniorernes 34 - 30 sejr 
efter 64 partier søndag på den århusianske skakcafé Chess House. Seniorerne for sejren og 
juniorerne for at score langt over forventet. 
 
Capo d'Orso Open   
GM Lars Schandorff endte på en flot andenplads i den italienske open, Capo d'Orso. Kinesiske Hua 
Ni (2653) var suveræn på førstepladsen med 8 af 9. Lars Schandorff, GM Marin, IM Shkapenko, GM 
Rombaldoni og GM Beshukov scorede alle 6½ point og af disse havde Schandorff den bedste 
korrektion. Finn Nøhr scorede 5½ point og endte som nummer 26 af de 113 deltagere. 
 
Sveins 7. minneturnering 
Jakob Vang Glud scorede sin 3. og sidste GM-norm i Sveins 7. minneturnering i Oslo. Det blev 
samtidig til en førsteplads i turneringen. 
  
Fire spillere: GM Tiger Hillarp Persson (2559), IM Frode Urkedal (2475), GM Mark Hebden (2544) 
og Vang Glud (2518) sluttede alle på 7 point af 9, men danskeren havde bedst korrektion. 
 
Visma Chess 2014 
Det blev ikke til nogen GM-norm til Mads Andersen i Visma Chess 2014 i den svenske by Växjö, 
men han kan se tilbage på en flot turneringssejr, hvor 5½ af 9 var nok til en udelt førsteplads. 

Slutstillingen i GM-gruppen: 
1. IM Mads Andersen (2466), Danmark, 5½ point 
2. GM Tiger Hillarp Persson (2556), Sverige, 5 point 
3. IM Aryan Tari (2402), Norge, 5 point 
4. IM Axel Smith (2481), Sverige, 5 point 
5. IM Rasmus Svane (2493), Tyskland, 5 poit 

http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=578:match-mellem-seniorer-og-juniorer&catid=9&Itemid=147
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6. GM David Smerdon (2519), Australien, 4½ point 
7. IM Quinten Ducarmon (2483), Holland, 4 point 
8. IM Vilka Sipilä (2423), Finland, 4 point 
9. GM Jacek Gdanski (2510), Polen, 4 point 
10. IM Victor Nithander (2438), Sverige, 3 point 
 
Horsens Lang Weekend. 
Som det næsten er blevet en tradition, var det en af outsiderne, der løb med førstepræmien i 
Horsens Lang Weekend. Pelle Bank var seedet som nummer ni, men distancerede alligevel de otte 
titelholdere, der lå før ham på startlisten. 
 
Pelle Bank, IM Jens Ove Fries Nielsen og FM Niels Jørgen Fries Nielsen endte alle på flotte 6 af 7, 
men Pelle Bank havde klart bedst korrektion. 
 
Kassa Korley International Mester 
ØBROs Kassa Korley har lige scoret tre IM-normer på stribe i USA og opfylder nu alle krav til at 
blive IMer. Korleys første norm blev opnået for et par år siden, så han har nu fire normer, en mere 
end påkrævet. 
 
De tre normer kom i 7th NY International (18. – 22. juni), 2nd D.C. International (26. – 30. juni) 
og 42nd Annual World Open (30. juni – 6. juli). 
 
Politiken Cup 2014 
Xiangzhi Bu blev en suveræn vinder af Politiken Cup 2014. Den 28-årige kineser distancerede 
konkurrenterne med et helt point, så sejren var særdeles sikker. Xiangzhi Bu blev stormester 
allerede som 13-årig i 1999 og tager med sejren i Politken Cup et stort hop op af 
verdensranglisten, så han nu er nummer 24 med 2731 i rating. 
 
Slutstillingen i toppen: 
1. GM Xiangzhi Bu (2693), Kina, 9 point 
2. GM Gawain Jones (2665), England, 8 point 
3. GM Maxim Matlakov (2685), Rusland, 8 point 
4. GM Maxim Rodshtein (2671), Israel, 8 point 
5. GM Parimarjan Negi (2645), Indien, 8 point 

 
Bedste dansker blev GM Lars Schandorff på 7½ point, hvilket efter korrektionsberegning rakte til 
en 11. plads. 
 
16-årige Jan-Christian Schröder fra Tyskland scorede en GM-norm og der var IM normer til de to 
unge australier, 13-årige Anton Smirnov og 23-årige Junta Ikeda. 
 
OL i Tromsø 
Det blev syvende seedede Kina, der løb med guldet ved OL i skak i Tromsø i Norge. Kina har de 
sidste mange år vist stor fremgang, men at de kunne distancere lande som Rusland, Ukraine, 

ttp://www.marshallchessclub.org/tournaments/international2014
http://www.chesstournamentservices.com/cca/world-open/
http://www.chesstournamentservices.com/cca/world-open/
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Armenien og Frankrig, var en overraskelse. Kina stillede endda op uden vinderen af årets Politiken 
Cup, GM Xiangzhi Bu (2731), der ikke gik videre fra den kinesike kvalifikationsturnering. 
 
Kina forblev som det eneste hold i turneringen ubesejret. 8 sejre og 3 uafgjorte kampe og dermed 
19 matchpoint fik kineserne. Sølvet gik til Ungarn med 17 point og bedre korrektion end Indien på 
3. pladsen, Rusland på 4. pladsen og Aserbajdsjan som nummer 5. 
 
Danmark endte som nummer 61 af de 177 deltagende hold mod en forhåndsseedning som 
nummer 40. 
  
Den bedste danske individuelle præstation stod Jakob Vang Glud for med scoren 7½ af 9 og en 
ratingpræstation på 2615.  
 
I kvinde OL vandt Rusland for tredje gang i træk. Kina vandt sølv og Ukraine bronze. Det danske 
kvindelandshold blev nummer 52, lidt bedre end seedningen som nummer 56. De bedste danskere 
individuelt blev Sandra de Blecourt med 5½ af 10 og Thomine Stolberg–Rohr med 5 af 9. 

EU-mesterskab for ungdom, Mureck Østrig 
I år deltog 14 lande, men kun to spillere fra Danmark, Johan Møller Ochsner i U13 (scorde 4 point 
af 9) og Oskar Koch-Müller i U11 (scorede 2 point). Begge deltog i yderst jævnbyrdige grupper og 
fik generelt meget ud af at deltage. 

Rödeby Open 2014 
Niels Jørgen Fries Nielsen vandt turneringen med 6½ af 9 foran Philip Lundgren med 6 point. 
 
SS Manhem Chess Week 
IM Jens Ove Fries Nielsen vandt SS Manhem Chess Week IM-tournament 2014 med 7½ af 9 og 1½ 
points forspring til nummer to, GM Lars Karlsson (2426). Jens Ove Fries Nielsens eneste tab i 
turneringen faldt i sidste runde mod FM Joel Akesson, så han startede med 7½ af 8. 
 
 

 
 
 
 
 

Beretning: 
 
Turneringsystemet 
 
Arbejdet med dette er kun kørt langsomt videre henover sommeren, men dog med 2 nye ting 
indarbejdet. Man kan nu hente spillere fra FIDE kartoteket lige ind i systemet, og man kan 
importere rundelægning fra Swissmanger, hvilket for begge dele er store fremskridt. 
En ny tidsplan er udarbejdet og den ser således ud: 
Ratinggrupper: 1. september. 
Fejlrettelser og småændringer til kartoteks systemet: 8. september. 
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Lyn- og Hurtigskak rating 1. november. 
Monrad rundelægning 1 januar 2015 (kan evt. blive incl. Swiss, hvis den færdige motor der ligger på nettet 
kan bruges). 
Yderligere import funktioner ( hvis ønsket ) 1. februar 2015. 
Der fremkommer dog også løbende småønsker af forskellig art, og hvis disse skal udføres kan det påvirke 
tidsplanen lidt. 
 
Angående holdturnering, vil vi formentlig vælge at bruge det eksisterende system, med direkte import til 
turneringsystemet. 
Altså er alle ændringerne som ønsket af HB på påskemødet på vej, og jeg tror vi alle glæder os til at se dem 
implementeret. 
 
DM 2015 
 
DM 2015  blev tildelt Tårnet Svendborg og Sydøst Skakklub  og skal spilles på Hotel Svendborg, der ligger 
midt i Svendborg by og byder på fine spilleforhold, DSU ser frem til et fantastisk DM i 2015, med 
forhåbentligt mange deltagere. HB kan ved HB mødet på Hotel Svendborg, forsikre sig om at forholdene 
bliver fine. 
Status er således lige nu at der er nedsat en arrangørgruppe, der er en aftale med spillestedet, men endnu 
ikke nogen skriftlig hotelaftale. 
Arrangørerne vil gerne genindføre DM for kvinder, afviklet som en del af Påskestævnet. 
 
Pokalturneringen 
 
Pokalturneringen har modtaget kritik af spilleforholdene på Hotel Scandic, især seniorgruppen var stærkt 
utilfredse med bordpladsen. 
Hans Milter Pedersen har sagt ja til at overtage hvervet som pokalturneringsleder, mod visse garantier for 
hjælp når hans lærerjob (han er censor) lægger for meget beslag på hans tid. 
 
Livetransmissioner 
 
Politiken Cup afviklet med 59 livebrætter, + kommentering og levende videobilleder fra såvel spillesalen 
som kommentatorrummet.  
Vedrørende livesendinger fra Skakligaen kan man overveje at lægge mere pres på deltagerne for at få vist 
noget mere. I den Tyske Bundesliga eksisterer der en kontraktlig forpligtelse til at sende samtlige kampe 
live, og der falder store bøder hvis klubberne ikke honorerer kravene. Noget lignende er vi næppe klar til i 
Danmark, så i første omgang skal der appelleres til den gode vilje. Viljen er formentlig meget afhængig af 
om der er frivillige liveoperatører nok rundt omkring i landet, det tror vi ikke helt er tilfældet endnu. 
 
Ungdom 

Ud over ungdomselitearbejdet har der ikke været DSU arrangementer for ungdom siden påsken. 

Den traditionelle skaksommerlejr, som støttes af DSU, har dog været afholdt igen i år med stor 

succes og med et aktivt og velkvalificeret leder- og instruktørteam, forankret i den selvstændige 

forening ”Skaksommerlejr” med Kim Skaanning-Pedersen og Allan Stig Rasmussen som centrale 

aktører. Lejren blev i år afholdt den første uge i juli på Skanderup Efterskole tæt på Kolding med 

lidt over 100 deltagere. Information, billeder og meget mere kan ses på skaksommerlejrens 

hjemmeside: http://skaklejr.dk/ 

DSU’s Ungdoms-DM afholdes i Skanderborg i den første weekend i oktober, 3. – 5. oktober. 

Reglementet for Ungdoms-DM er nu en del af Skakhåndbogen, og tilmelding har været åben et 

http://skaklejr.dk/
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stykke tid i DSU’s Turneringssystem. Skanderborg Skakklub har tidligere arrangeret Ungdoms-

DM, og der forventes igen i år omkring 100 deltagere fra hele landet, fordelt i de 6 

ungdomsaldersgrupper. Det er vigtigt at arrangementet markedsføres via hovedkredsenes 

ungdomsledere og skaklubberne, så mange af de aktive og nye ungdomsspillere kan få glæde af 

både at spille med og møde de jævnaldrende spillere fra hele landet. 

Det er endnu ikke aftalt endeligt, hvornår hurtigskakrating kan være klar i det ny turneringssystem 

til ungdomsstævnerne samt andre, som ønsker at anvende det, jf. beslutninger på de seneste HB-

møder. 

Det er aftalt med Dansk Skoleskak, at der holdes et dialogmøde på ledelsesplan i slutningen af 

september, hvor emner af fælles interesse kan drøftes. Det er et par år siden sidste dialogmøde blev 

holdt mellem DSU og Dansk Skoleskak. 

Hjemmesiden 

Der var et par ad hoc møder i påsken samt lidt generel opsamling af input til DSU’s hjemmeside i 

påsken, og der er aftalt et opfølgningsmøde med leverandøren Network Media i slutningen af 

august, hvor også klargøring af DM-siden for DM 2015 vil blive vendt. 

Tankesportsforbundet 

Det årlige møde i Tankesportsforbundet blev afholdt i starten af juni med den sædvanlige gensidige 

informationsudveksling samt opfølgning på fordelingen, baseret på medlemstal, af statstilskuddet til 

forbundet. Tilskuddet har været uændret i de seneste år. Det er fortsat Bridge-forbundet og DSU 

som er de klart største forbund i Tankesportsforbundet, med Bridge-forbundet som det største 

forbund. 

De nye regler 

De nye regler der skulle træde i kraft pr. 1.7.2014 gav som ventet anledning til en del seriøs og 

useriøs debat bla. på nettet. I den anledning fandt FU det relevant at sætte nedenstående på 

hjemmesiden den 1. juli 2014: 
 
Som beskrevet i Skakbladet 2014, nr. 3, træder et nyt regelsæt for skak i kraft pr. 1. juli. 
Skakhåndbogen med det opdaterede regelsæt vil være tilgængelig her på hjemmesiden fra samme 

dato. 
 
Særligt den nye regel §11.3b om, at spillere ikke må have mobiltelefoner på spillestedet under partiet 

samt at dommeren kan forlange visitation, har givet anledning til drøftelser både i danske og 
udenlandske skakkredse, og emnet forventes også at komme op under FIDE-møderne i Tromsø i 
august. I første omgang vil Dansk Skak Union’s ledelse her ifm. de nye reglers ikrafttræden give 
nedenstående anbefalinger omkring forvaltningen i praksis af denne nye paragraf i danske turneringer: 
 
• Reglen skal følges af spillerne 
En spiller må ikke have en mobiltelefon på spillestedet under partiet. 

 
• En spiller der konstateres at have en mobiltelefon taber partiet / får en straf 
Hvis dommeren konstaterer at en spiller har en mobiltelefon på spillestedet under partiet skal der 
dømmes iht. reglerne, dvs. spilleren taber partiet – eller får en straf, jf. punktet nedenfor vedr. 
turneringsreglementet. 
 

• Foretag ikke visitering 
Det er ikke generelt tilladt at foretage visitering af andre personer i Danmark, og dommere bør 

naturligvis ikke gøre dette eller bede andre gøre det. Dommeren bør, som i alle andre sager, dømme 
og foretage sine vurderinger på grundlag af den information, der foreligger, og de udsagn, som 
spillerne afgiver. 
 
• Turneringens reglement kan specificere en mindre alvorlig straf 

Straffen for at blive taget med en mobiltelefon på spillestedet er ifølge reglen tab af partiet. Dette kan i 
nogle tilfælde i praksis virke meget unuanceret ift. dommerens normale beføjelser og muligheder for at 
vurdere såvel skyld som sanktion, og derfor anbefales det at arrangører, hvis de ønsker det, gør brug 
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af paragraffens muligheder for at turneringens reglement kan specificere en anden, mindre alvorlig 
sanktion, fx ved henvisning til §12.9, som angiver dommerens muligheder for at gøre brug af straffe. 
 
• Oplys på forhånd om mobiltelefoner kan opbevares under spillet 

Det anbefales endvidere, at arrangører oplyser på forhånd, om mobiltelefoner kan opbevares eller ej 
under spillet. 

 
 
 
Debatten medførte at jeg var meget aktivt med ved FIDE møderne under OL i Tromsø, og i arbejdet med 
de konkrette regelændringer virker demokratiet i FIDE. Den skrappe regel var tilsyneladende kommet ind 
via FIDE’s anti Cheating program, men der var almindelig enighed om at denne skulle blødes op, og det 

blev slået fast på dansk opfordring at national lovgivning altid kommer før FIDE`S regler, hvis disse 
skulle kollidere, hvilket kommer med i FIDE’s turneringsregler. 
 
Endvidere blev man i Regel komiteen enige om flg. formulering: 
 

 
11.3b.           During play, a player is forbidden to have a mobile phone, electronic means of 
communication or any device capable of suggesting chess moves on their person in the playing venue. 
However, the rules of the competition may allow such devices to be stored in a player’s bag, as long as 
the device is completely switched off. A player is forbidden to carry a bag holding such a device, 
without permission of the arbiter.  
 

If it is evident that a player has such a device on their person in the playing venue, the player shall 
lose the game. The opponent shall win. 
 
The rules of a competition may specify a different, less severe, penalty. 
 
The arbiter may require the player to allow his clothes, bags or other items to be inspected, in private. 
 

The arbiter, or a person authorised by the arbiter, shall inspect the player and shall be of the same 
gender as the player. If a player refuses to cooperate with these obligations, the arbiter shall take 
measures in accordance with Article 12.9.  
 

 

En oversættelse af disse regler vil vi foreslå indgår i vores EMT reglement og 
divisionsturneringsreglementet, også selvom General assembly i FIDE på sidste dagen ikke havde 
deltagere nok til at vedtage dette formelt. Presidential Board skulle dog vedtage det så det kunne træde i 
kraft pr 1.9 2014, om dette er sket er på skrivende tidspunkt uklart. 
Nordisk møde og Møde i Zone 1.3 i Tromsø. 
De nordiske lande holdt møde i Tromsø og valgte en zonepræsident for den nordiske zone (alle lande 
excl. Færøerne, de er medlem af Small nationszonen). Valget faldt på Lars-Henrik Bech Hansen, og jeg er 

dermed valgt som zonepræsident for de kommende år frem til OL i Georgien 2018. Med valget følger en 
plads i Executive Board i FIDE. De nordiske lande arbejder samlet for at få lavet de nordiske 
mesterskaber om til zoneturnering. På trods af valgløfter er dette endnu ikke blevet endelig konfirmeret. 
Valget i FIDE 
Valget i FIDE var det store samtaleemne i Tromsø, og Kasparov havde effektivt indtaget byen med 
plakater i bustoppestederne, på husmure samt en bil med Kasparov reklame på. FIDE havde hver dag en 

skrivelse ude med decideret tilsvining af alt om og omkring Kasparov og alle forventede et meget 
jævnbyrdigt valg. Jeg nåede undervejs at bliver overbevist om først at Kasparov havde en fair chance, 
senere at han ville tabe, og på trods af at det var helt oplagt at han havde klart det bedste program for 

FIDE’s fremtid endte valget med en overbevisende sejr til den siddende præsident på 110 stemmer mod 
61f – meget svært at blive begejstret for og forstå for en demokrat fra Danmark. Der foregik mange 
mærkelige ting under valgkampen, forbund i små nationer der støttede Kasparov eksisterede pludselig 
ikke mere og der blev indsat nye forbund, der underligt nok alle støttede den nuværende præsident - en 

tilfældighed!? - næppe.  
Valget I ECU 
I månederne før Tromsø troede jeg det var oplagt at den siddende ECU præsident Danailov ville vinde 
valget, men nogle uheldige beslutninger samt en effektiv og dyr (vist 800.000 euro eller mere) 
kampagne skabte et klart resultat også i ECU, og flere dage før valget stod det klart at der ville blive 
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valgt en ny præsident, nemlig modkandidaten Azmaiparashwili - ærgerligt men måske ikke helt 

uforståeligt. 
Konklusion: Som sædvanlig støttede vi de kræfter der ville ændringer i FIDE, men igen denne gang 
mislykkedes det og det ser efterhånden meget svært ud at få skiftet ledelsen ud. Næste forsøg er først i 
2018 i Batumi Georgien der vandt OL i 2018, foran Durban i Sydafrika - ærgerligt at Afrika ikke fik sit 1. 
OL denne gang, men det må snart være deres tur. 

Skoleskak 
Formanden har taget initiativet til at få genoptaget samarbejdet med Dansk skole skak, jeg håber begge 
parter er parate til en genoptagelse og forhåbentlig udvidelse af samarbejde, måske kan Dansk 
Skoleskak bruge FIDE`S Chess in Schools program til noget i samarbejde med DSU, til gavn for skakken 
i Danmark. Møde afholdes i september. 
 

 
 
 
 
 

 
 


