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Bilag til punkt 3. på HB-mødet den 23-11-2014 
 
 
Forretningsudvalgets beretning 

 

Resultater siden sidst: 

DM i hurtigskak for seniorer 

Det blev forhåndsfavoritterne, der løb med de to danmarksmesterskaber i hurtigskak for seniorer 

ved stævnet i Fredericia. 
For første gang skulle der findes danmarksmestre i to grupper. I 50+ gruppen var IM Jens Ove Fries 
Nielsen helt suveræn og vandt alle otte partier. Nummer to blev Per Stentebjerg-Hansen med 6 
point mens den lokale FM Carsten Bank Friis tog bronzen med 5½ point. 
I +65 klassen vandt FM Jørn Sloth med 6½ af 8. Pouelsten Holm Grabow blev nummer to med 6 
point og FM Mogens Moe tog sig af 3. pladsen med 5½ point.Der deltog 51 spillere i turneringen. 

Festugeturneringen 2014 
Jesper Knudsen fra Læseforeningen blev en overraskende vinder af Aarhus Festugeturnering 2014. 
Knudsen var kun seedet som nummer fire af seks i den øverste gruppe, men med 4 af 5 vandt han 
foran Sophus Mechlenburg Møller og Lars René Andersen, der sluttede et point efter. 

Simon Bekker–Jensen vandt i Skovbo 
IM Simon Bekker–Jensen vandt Skovbo GM 2014 med 7 af 9, et halvt point foran fire spillere med 
6½ point. Simon Bekker–Jensen kunne endda tillade sig at tabe i sidste runde mod GM Henrik 
Danielsen og alligevel vinde turneringen udelt. 

Det blev ikke til nogen normer i turneringen denne gang. Simon Bekker-Jensen var 
præstationsmæssigt tæt på en GM norm, men mødte ikke tilstrækkeligt med stormestre 
undervejs. 
Slutstillingen i toppen: 
1. IM Simon Bekker-Jensen, Danmark, 7 point 
2. - 5. GM Vladimir Burmakin, Rusland, 6½ point 
2. - 5. GM Henrik Danielsen, Island, 6½ point 
2. - 5. IM Björn Ahlander, Sverige, 6½ point 
2. - 5. IM Christian Jepson, Sverige, 6½ point 
 
XII Festival Scacchistico Internazional 
GM Alberto David (2548), Italien, GM Andrey Vovk (2625), Ukraine og GM Allan Stig Rasmussen 
(2517), Danmark, scorede alle 7 af 9 i XII Festival Scacchistico Internazionale i den syditalienske by 
Amantea ved Middelhavet. 
  
Allan Stig Rasmussen sluttede turneringen af med sejre over de to stormestre GM Evgeny 
Sveshnikov (2502) og GM Andrey Sumetys (2618). Efter korrektionsberegning måtte danskeren 
nøjes med 3. pladsen i turneringen, hvor han var seedet som nummer 6 før start. 
 
 
 

Hovedbestyrelsen 
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Europa Cuppen 
SOCAR Azerbaijan med Mamedyarov, Topalov, Adams, Giri, Radjabov, Wang, Korobov og Safarli 
vandt Europa Cuppen i Bilbao i Spanien. SOCAR vandt alle 7 kampe og henviste G-Team Novy Bor 
fra Tjekkiet til andenpladsen mens Malakhite fra Rusland fik bronze. 
Brønshøj var eneste deltagende danske hold og endte som nummer 23, selvom seedningen kun 
sagde nummer 41. Thorbjørn Bromann scorede 5 af 6 på førstebrættet, mens Kim Pilgaard på 
bræt 2 scorede 5½ af 7. Thorbjørn Bromanns præstationsrating var den femte bedste i hele 
turneringen med 2747. Det havde været rigeligt til en GM–norm, hvis han havde spillet alle 7 
runder; men der skulle også være tid til at se Bilbao, så det blev til en enkelt oversidderrunde. 

Mads Andersen stillede op for tyske Solingen, der endte som nummer 5. Mads scorede 
imponerende 6 af 7 med en præstationsrating på 2670, men desværre mødte han ikke stormestre 
nok til at score sin sidste GM–norm. 

 
Jackie Andersen vandt DM i hurtigskak 
Den lokale Jackie Andersen vandt DM i hurtigskak i Skanderborg med 6 af 7, men måtte dog ud i 
lynskakomkamp med FM Bjørn Møller Ochsner om titlen. I lynskakomkampen vandt Jackie 
Andersen 2 - 0. 

GM Allan Stig Rasmussen startede som lyn og torden og vandt de første fem partier inden det blev 
til nederlag til først Jackie Andersen og i sidste runde Bjørn Møller Ochsner. 
 
Mesterskabet var stærkt besat, udover de allerede nævnte var bl.a. IM Rasmus Skytte, IM Nicolai 
V. Pedersen, IM Klaus Berg og IM Tobias Christensen blandt deltagerne. 
 
DM for Ungdom 2014  
Årets Danmarksmesterskab for Ungdom blev spillet i weekenden 3. - 5. oktober i Skanderborg. De 
yngste årgange spillede syv runder, mens de ældste spillede fem runder. 

Udover selve turneringen var ungdomslandstræner Mads Boe forbi til foredrag og simultan, mens 
tidligere landstræner Per Andreasen var kommentator og analyserede partierne sammen med de 
unge mennesker. 
 
Nummer 1, 2 og 3 i hver aldersklasse, blev: 
U-18: 
1. Rasmus Thøgersen, Skive, 4 point af 5 
2. Alexander Torp Jørgensen, Nøstved, 4 point 
3. Jens Albert Ramsdal, SK1968, 3 point 
U-16: 
1. Mikkel Manosri Jacobsen, BMS, 5 point af 5 
2. Bjarke Vangsgård, VRS, 4 point 
3. Mikkel Ramsdal, Åbyhøj, 3½ point 
U-14: 
1. Bjarke Hautop Kristensen, Sorø, 5 point af 5 
2. Johan Hardlei, SK1968, 4½ point 
3. Johan Møller Ochsner, Aarhus/Skolerne, 4 point 
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 U-12: 
1. Nicolai Kistrup, BMS, 6½ point af 7 
2. Christian Frambøl, Skanderborg, 5½ point 
3. Thomas Søndergaard Thybo, Morsø, 5 point 
U-10: 
1. Jonas Bjerre, Skanderborg, 6½ point af 7 
2. Oscar Koch-Müller, BMS, 5½ point 
3. Jonathan Aagaard Hansen, Frem, 5 point 
U-8: 
1. Albert Mechlenburg Møller, Frem, 7 point af 7 
2. Marius Bøss Sørensen, Skive, 6 point 
3. Ture Jungberg Nielsen, EM, 4½ point 
 
U-VM  
Fra lørdag den 20. september og frem til tirsdag den 30. september afholdtes i Durban i Sydafrika 
Ungdoms VM. Danmark var repræsenteret ved Viktor Haarmark Nielsen fra ØBRO Skakforening. 
Viktor blev nummer 36 og vandt 46 ratingpoint. 

 
IM Carlstedt vandt Odensemesterskabet 
Odensemesterskabet havde 96 deltagere fra fire forskellige lande. Vinder blev tyske IM Jonathan 
Carlstedt på bedre korrektion end den forsvarende mester IM Jens Ove Fries Nielsen og IM Igor 
Teplyi. De scorede alle tre 3 af 5. Den øverste gruppe var meget jævnbyrdig, og kun fem partier 
fandt en vinder. 

 
Lady Chess og XtraCon Grand Master 2014 
Køge Kyst Skak Alliance stod bag de to stormesterturneringer Lady Chess og XtraCon Grand Master 
på Asgård Skole i Ølby ved Køge i efterårsferien. 

I Lady Chess vandt WGM Karina Ambartsumova med suveræne 7 af 9 foran IM Deimante Daulyte 
et halvt point efter. Bedste dansker blev Esmat Guindy, der scorede 1,35 over forventet med 4 af 
9. 
 
I XtraCon Grand Master 2014 blev sejren delt mellem GM Peter Prohaszka, Ungarn og GM 
Alexandr Fier, Brasilien, med 7 af 9. Bedste dansker blev GM Carsten Høi med 6½ point på en delt 
tredjeplads sammen med GM Eduardas Rozentalis fra Litauen, der også er medlem af den lokale 
klub Køge. 
 
Okhotnik vandt Larsens Nordjyske Mindeturnering 
Det blev den tidligere seniorverdensmester (2011) GM Vladimir Ilyich Okhotnik, Frankrig, der tog 
førstepladsen i LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2014 på bedre korrektion end 
seniorverdensmesteren fra 2012, danske GM Jens Kristiansen. De to eksverdensmester endte på 
5½ af 7 efter en kort remis indbyrdes i sidste runde. Derved var der mulighed for, at flere spillere 
kunne nå op; men forfølgerne måtte nøjes med remiser. 
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GM Curt Hansen tilbage ved brættet 
I mange år var Curt Hansen Danmarks bedste skakspiller og var på karrierens højdepunkt oppe 
som nummer 14 i verden. Inden da var Curt Hansen i 1982 blevet Europamester for juniorer og i 
1984 verdensmester for juniorer. Curt Hansen kan også skrive 6 individuelle 
danmarksmesterskaber på visitkortet: 1983, 1984, 1985, 1994, 1998 og 2000. 

Fra 2006 begyndte der at blive længere mellem Curt Hansens optrædener i skaksammenhæng og 
den civile karrierer tog over. Siden juli 2007 har Curt Hansen ikke fået ratet et skakparti, men i dag 
kl. 12.00 satte han sig så til brættet for klubben Philidor i den danske 1. division 1, hvor 
modstanderne var Frederiksberg: 
Philidor - Frederiksberg 8 - 0 
1. GM Gawain Jones - Thorbjørn Rosenlund 1 - 0 
2. GM Nils Grandelius - Dan Henry Andersen 1 - 0 
3. GM Jakob Vang Glud - Per Henrik Dorff Jørgensen 1 - 0 
4. GM Curt Hansen - Erik André Andersen 1 - 0 
5. IM Simon Bekker-Jensen - FM Henrik Sørensen 1 -0 
6. IM Nikolaj Mikkelsen - Erik Holstein 1 - 0 
7. David Bekker Jensen - Frode Benedikt Nielsen 1 - 0 
8. Jan Andersen - Kim R. Thomsen 1 - 0 
 
Ungdoms-EM i Georgien 
Jonas Bjerre, Filip Boe Olsen, Thomas Søndergaard Thybo, Sophus Mechlenburg Møller, Bjarke 
Hautop Kristensen, Ellen Fredericia Nilssen, Jesper Søndergaard Thybo, Bjarke Vangsgaard, Freja 
Vangsgaard, Rasmus Thøgersen og Ellen Kakulidis var de danske deltagere. Bedste resultat fik 
Jonas Bjerre med en 16. plads, 

Senior VM 2014 
Gm Zurab Sturua  blev Seniorverdensmester i +50 gruppen. GM ens Kristiansen blev nummer 13 
efter at have været med fremme de første 7 runder. I 65+ klassen vandt GM Anatoly Vaisser , Jens 
Kølbæk blev en flot nummer 15. I kvindeklassen vandt WIM Svetlana Mednikova. Margarita 
Baliuniene fra Evans blev nummer 19 og vandt en del rating. 

 

Den organisatoriske beretning: 

DSU har pr 1 oktober udvidet Thomas Hauge Vestergaards ansættelse, så han nu er oppe på 50 
procent af en fuldtidsstilling. Senest 1 marts 2015 udvides ansættelsen yderligere, så han kommer 
op på 80 pct.  
Siden 1. oktober har hans øgede arbejdstid været delt mellem arbejde i DSU og udlejning til 
skaksalget, hvor han bl.a. har løst problemet med manglende telefontid. 

Internationalt er den nye ledelse i ECU kommet godt i gang, bl.a. har de reformeret hjemmesiden, 
fået deres sponsoraftale med en Georgian bank på plads, lavet nye udvalg internt i ECU og 
udpeget medlemmer til FIDE´s commisions. Selv kom formanden med i FIDE`S Rules and 
tournament Commision, som de næste 4 år giver os anledning til at få indflydelse på turnerings og 
skakreglerne, perioden udløber ved det næste præsidentvalg og samtidigt med udløbet af min 
periode som zonepræsident. 
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I øjeblikket er WM matchen i gang mellem Magnus Carlsen og Anand, som bliver fulgt over hele 
verden, således også i Danmark. Vi har live chatten i gang på hjemmesiden til alle partier, og er 
igen hurtigt ude med pressemeddelelser, når partierne er færdige. 

Poul Jakobsen er indtrådt i divisionsturneringsudvalget til afløsning for Aage Olsen der udtræder af 
udvalget med afslutningen af seminaredagen.  Poul har ved en meget stor tidskrævende indsats, 
fået divisionsturneringen op at køre i samarbejde med Verner Christensen og i skrivende stund er 
også hovedkredsenes turneringer også ved at komme op og køre. Hele forløbet i år har ikke været 
tilfredsstillende og må bane vej for at vi får lavet et selvstændigt holdturneringsmodul, indbygget i 
turneringssystemet, hvis det er muligt allerede  ved næste sæsons start. 

Med i gangsætningen af hurtig og lynskak modulerne  i turneringssystemet,  skal vi have gang i 
planlægningen af det landsdækkende system af hurtigskak grandprixer og en landsdækkende 
holdturnering. 

 Liveskak: 

Liveskakken får stedse bedre vilkår efterhånden. Vi har netop oplevet Larsens Nordjyske 
Mindeturnering live på egne brætter, som man har investeret i som et resultat af områdets 
engagement i DM Stævnet 2014. Vi ser frem til at vi også kommer til at opleve divisions og LIGA 
kampe fra 7.HK efterhånden som flere og flere får kompetencer på anvendelse af udstyret. 
SK1968 er flittige til at sende fra egne begivenheder, og sammen med Hillerød og KSU sørgede de 
for at der var gode oplevelser fra de første runder af årets Xtracon Skakliga turnering.  Hillerød 
havde allieret sig med Kasper Jerviarz, de råder ikke selv over folk der kan bruge udstyret, og fik 
sendt 2 kampe fra hver runde. 
Aktuelt findes der i DK 10 brætter i Ålborg, 5 i Års, 8 i SK1968, 3 stk. i Skanderborg, 4 stk. hos Frem 
Odense, 8 hos FSU, 8 i KKSA, 5 i Allerød, 16 hos KSU, og 16 hos DSU – så bortset fra 4. & 5. 
hovedkreds hvor der ingen findes, er landet efterhånden dækket pænt ind med udstyr.  
Stadig er der for få der kan anvende udstyret, men det må komme efterhånden som interesserede 
får lejlighed til at medvirke ved udsendelser – forhåbentlig er der flere og flere som får øjnene op 
for at det er en mulighed for at gøre reklame – ikke alene for vort spil men også for vore klubber 
rundt omkring. 
 

Divisionsturneringen: 

 
Divisionsturneringen, kom trods diverse fødselsvanskeligheder i gang, og Indtrykket er at de fleste 
indsigelser mod de første programudkast er fanget godt op. I HB klokkede vi i det mht. Jetsmark – 
Esbjerg som vi ændrede på uden at gennemtænke konsekvenserne, det kan nok bedst beskrives 
som en hastværksfejl, og helt givet en fejl der efterlader en lektie! Der er ingen tvivl om at god tid 
er af afgørende betydning for at tilrettelægge en så kompleks turnering, og det vil vi bestræbe os 
på at være i med planlægningen af 2015/2016 sæsonen. Bl.a. derfor er det værdifuldt at 
seminardagen udmønter sig i nogle klare anvisninger for hvorledes turneringerne skal bestræbes 
tilrettelagt fremover, hvilke hensyn skal vægtes osv. osv. Vi får besøg af divisionsturneringslederen 
og et udvalgsmedlem, forhåbentlig til gensidig inspiration for os alle. 
 
Administrativt er ”kaos” nok et vel beskrivende udtryk for sæsonstarten. Divisionsskak.dk var langt 
fra klar til brug, hvilket der var mange og forskelligartede grunde til. Langt de fleste af teknisk 
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karakter som jeg ikke er i stand til at beskrive, men jeg kan sige med den indsigt de seneste ugers 
arbejde har givet, at en holdturnering ikke kan oprettes uden kommunikation og 
programleverandørens medvirken - og det har vi heldigvis fået godt på plads.  
Hovedkredsenes holdturneringer kan, af tekniske årsager,  først oprettes når divisionsturneringen 
er køreklar, så derfor er det faktisk først i skrivende stund blevet muligt at oprette 
hovedkredsturneringer. Aktuelt er den første hovedkreds næsten køreklar, og de øvrige vil, hvis alt 
går efter planen, følge i løbet af meget kort tid, med lidt held har vi fået flere hovedkredse i gang 
før HB mødet.   

 
 
Kamp udsættelser. 
Aktuelt har vi i Divisionsturneringsudvalget skullet tage stilling til endnu en udsættelse i henhold til 
reglementets § 6, litra f, nr. II. Det er der intet problematisk i, bortset fra at modstanderholdet 
protesterer over beslutningen om flytning med bl.a. argumenter om at den spiller der er tale om 
ikke kan siges at have afgørende betydning for holdet, da man faktisk kan erstatte ham med en 
ratingmæssigt stærkere reserve. Divisionsturneringslederen skal ikke foretage sådanne 
vurderinger som reglerne er nu, og ønsker heller ikke at skulle det fremover. Alligevel kan det på 
grund af et stigende antal mulige sager være relevant at bede HB tænke over spørgsmålet – skal 
der stilles nogle objektive krav til en spillers styrke for at et hold kan påberåbe sig udsættelse efter 
bestemmelsen? 

DM 2015 : 

 
DM 2015 nærmer sig ubønhørligt – indbydelsen er publiceret i turneringssystemet, og vi har 
allerede de første tilmeldinger i hus, så det fungerer fint. DM hjemmesiden er på plads, og der 
fyldes langsomt på med relevant stof – så besøg den flittigt. Som varslet er arrangørerne ude med 
flere nye tilbud, heriblandt også en tidlig G5 – således som Seniorchef Bent Sørensen så udmærket 
tænkte idéen da han blev præsenteret for det inspirerende spillested.  Der er, som varslet på 
sidste HB møde, også indbudt til DM i kvindeskak, i tillid til at HB på dette møde vedtager 
reglement og præmiestørrelse herfor. 
 

Turneringssystemet 
 

Der blev introduceret to væsentlige nye funktioner i Turneringssystemet d. 3. november – nemlig: 

 Monrad rundelægning og 

 Dansk Hurtigskak- og Lynskakrating 
 

Monrad rundelægning 
Monrad rundelægningen supplerer den allerede eksisterende rundelægning af alle-mod-alle 
grupper, så turneringer med alle-mod-alle grupper og Monrad grupper nu kan administreres fuldt i 
systemet. 
 
Dansk hurtigskak- og lynskakrating 
Introduktionen af dansk hurtigskak- og lynskakrating blev besluttet af hovedbestyrelsen ifm. tiltag 
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i ungdomsskakken, og det er tanken at bl.a. de lokale Junior Grandprix stævner, som flere 
hovedkredse afholder, fremover vil kunne hurtigskakrates - også omfattende ungdomsspillere, 
som ikke er medlemmer i DSU. Og med den nye Monrad-rundelægning vil det således være enkelt 
at afvikle Junior Grandprix'er direkte i Turneringssystemet, samtidig med at de unge spillere, som 
endnu ikke alle er medlem i en skakklub, kan få et dansk hurtigskakratingtal! 
 
Dansk lynskak- og hurtigskakrating kan bruges af alle klubber/arrangører, og indtil videre skal der 
ikke betales ratingafgift for at rate turneringer med dansk lynskak- og hurtigskakrating. Alle 
nuværende medlemmers startrating i lynskak og hurtigskak vil være samme rating som det 
eksisterende ratingtal her ved ibrugtagningen. Men derefter ændres lynskak- og 
hurtigskakratingtallene kun, når der spilles turneringer, der lynskak- eller hurtigskakrates. Laveste 
ratingtal i lyn- og hurtigskak er 500 (og ikke 1000 som i normal skak), for at sikre nogenlunde 
konsistens også ift. helt unge spillere og begyndere, som lyn- og hurtigrates. Dansk lynskak- og 
hurtigskakrating har ikke noget med FIDE's lynskak- og hurtigskakrating at gøre - ligesom for 
normal rating eksisterer de to systemer, hhv. DSU's og FIDE's, parallelt og uafhængigt. 
 
Pilotperiode 
De nye faciliteter sættes i luften nu, og perioden frem til årsskiftet betragtes som "pilotdrift", hvor 
eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke er identificeret under de udførte tests, 
forhåbentlig kan findes og tilrettes. 
 
Vejledning til Turneringssystemet 
Turneringssystemet har i dag mere end 100 brugere, hvoraf de fleste er klubber, som har en 
brugeradgang til administration af klubbens koordinerede turneringer. I løbet af året er systemet 
blevet trimmet og forbedret, også ud fra brugerønsker, samt udvidet med flere nye faciliteter. Og i 
forlængelse af drøftelserne på sidste HB-møde er der udarbejdet en vejledning, i form af en 
”Introduktion og Quick Guide” til Turneringssystemet. Denne er tilgængelig på DSU’s hjemmeside, 
så det er muligt at orientere sig i systemets funktioner mv., også fx inden man oprettes som 
bruger i systemet. Denne guide, og informationen på hjemmesiden, vil blive vedligeholdt i takt 
med at Turneringssystemet udbygges med nye funktioner. 
 
Møde mellem DSU og Dansk Skoleskak 
Mandag 29 sep 2014 holdt DSU og DSS møde hos DSS i deres nye lokaler i Snaregade 10a, 
København. Deltagerne var Jakob Rathlev og Mads Jacobsen /DSS og Lars-Henrik Bech Hansen og 
Tom Skovgaard /DSU. De primære formål med mødet var at drøfte FIDE's Chess In Schools (CIS) 
program og at udveksle status og information. 
  
DSS informerede bl.a. om at DSS har fået samlet det nødvendige antal støttepersoner til at bevare 
skattefrihed for tilskud, og at efter 40 år på Abildgårdskolen flytter Skoleskak-DM til "Den Frie 
Lærerskole" her i november i år.  
 
DSU orienterede om FIDE/ECU og CIS (Chess In Schools) og herunder kort om CIS og om møde 
afholdt sidste uge med den ny FIDE formand for CIS: Kevin O'Connell. CIS tilbyder et nyhedsbrev 
(ingen betaling), som findes på en række sprog - dog ikke på dansk, men DSS vurderer at CIS sigter 
meget højt i niveau'et ift 8-10 årige elever, som kun lige kender brikkernes gang, og umiddelbart 
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ser DSS ikke et større behov for at blive tilknyttet til CIS' nyhedsbreve. En aftale mellem CIS og DSS 
ville i princippet være via DSU, og med DSU som medvirkende i et samarbejde. DSS deltagelse i 
møder hos CIS og "SchoolChess" (eller "Scholastic Chess") blev også drøftet - der er de facto to 
organisationer eller "fløje" internationalt. DSS fortalte også at Jesper Hall fra Sverige er engageret i 
ECU omkring CIS. 
 
Også det nordiske samarbejde blev drøftet, og DSU’s formand ønskede at være lidt bedre 
informeret om det nordiske ungdomsarbejde, primært forud for de nordiske møder. Også DSS 
ønsker gerne information, og der var enighed om, at DSU fremadrettet kontakter DSS for at få lidt 
info op til de nordiske møder. DSU’s formand ønskede endvidere at både DSU og DSS overvejer 
om den ene af de to pladser i det individuelle Ungdoms-NM / Skoleskak-NM besættes af DSU. 
Dette punkt blev noteret til gensidig overvejelse, og tages op på næste møde. 
  
Teknikmærkerne blev drøftet, idet DSU har spurgt DSS om deres opfattelse af ophavs- og 
brugsretten til teknikmærkerne. DSS vil undersøge (har spurgt Ejnar Johansen), og vender tilbage. 
DSU udtrykte at deres opfattelse er, at begge organisationer har ret til at bruge teknikmærkerne 
som de ønsker. DSS bad dog om at DSU ikke iværksætter tiltag, som undergraver DSS' investering i 
online-versionerne af teknikmærkerne samt DSS’ investering i layout og trykning af eksisterende 
beholdning, og DSS ser derfor helst ikke at de kommer til at ligge gratis til print. DSS sælger i 
"wholesale" aftale teknikmærker med 30% rabat. 
  
 

 
 


