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Bilag til punkt 3. på HB-mødet den 08-02-2015 
 
 
Forretningsudvalgets beretning 

 

Resultater siden sidst 

Resultater 
Siden sidste møde har Magnus Carlsen forsvaret sin VM-titel mod Anand. De danske resultater er forløbet således: 

DM i skoleskak 
Efter at have holdt det individuelle DM i skoleskak på Abildgårds skolen i Odense, var turneringen i år flyttet til Den 
Frie Lærerskole i Ollerup. Samtidig var arrangementet udvidet med en dag. 
 
Præmietagerne blev: 
Gruppe A 
Nr. 1: Viktor Nielsen (Københavns Kredsen) 
Nr. 2: Rasmus Thøgersen (Viborg Kredsen) 
Nr. 3: Jens Ramsdal (Aarhus Kredsen) 
 
Gruppe B 
Nr. 1: Jesper Thybo (Viborg Kredsen) 
Nr. 2: Mikkel Manosri Jacobsen (Københavns Kredsen) 
Nr. 3: Troels Bækgård Andersen (Roskilde Kredsen 
 
Gruppe C 
Nr. 1: Bjarke Kristensen (Vestsjællands Kredsen) 
Nr. 2: Sophus Mechlenburg Møller (Fyns Kredsen) 
Nr. 3: Arthur Berg (Københavns Kredsen) 
 
Gruppe D 
Nr. 1: Filip Boe Olsen (Aarhus Kredsen) 
Nr. 2: Nicolai Kistrup (Københavns Kredsen) 
Nr. 3: Jacob Kryger Dyekjær (Aarhus Kredsen) 
 
Gruppe E 
Nr. 1: Jonas Bjerre (Aarhus Kredsen) 
Nr. 2: Nienke van den Brink (Københavns Kredsen) 
Nr. 3: Kishichiro Komatsu Kræmmer (Københavns Kredsen) 
 
Gruppe F 
Nr. 1: Albert Mechlenburg Møller (Fyns Kredsen) 
Nr. 2: Ture Jungberg Nielsen (Nordjyllands Kredsen) 
Nr. 3: Marius Bøss Sørensen (Viborg Kredsen) 
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Ungdoms OL 
Danmark havde et hold med ved ungdoms OL i Ungarn. Jesper Thybo spillede en flot turnering, scorede 6½/8 og 
kunne endda have holdt remis i sit eneste tabsparti. Jonas Bjerre scorede 2½/8 hvilket var noget under forventet, han 
havde i øvrigt sort i 6 af partierne. Sophus Mechlenburg Møller scorede 5/8 svarende til forventet, mens Mikkel 
Manosri Jacobsen med 4/8 og Freja Vangsgård med 2/8 begge scorede noget under forventet. 
  
 
 
 
Danmark sluttede på en 33. plads, noget under startrankingen som nr. 25. Vi var imidlertid godt med i de fleste af de 
matcher vi tabte, og mødte stærke hold, Canada, Georgien og Hviderusland endte som nr. 5, 6 og 7. Selve resultatet er 
lidt skuffende, men det har været en fin tur, arrangementet perfekt og spillerne har haft det godt sammen. Der er 
ingen tvivl om at de har lært rigtig meget af at forberede sig til og spille otte hårde partier, og at deltagelse i den slags 
turneringer giver inspiration og lyst til at arbejde videre med skakken. 
 
CXU Nytår 2014 
I ØBROs traditionsrige nytårsturnering endte de fire topseedede med at dele sejren. IM Nikolaj Mikkelsen, GM Henrik 
Danielsen, IM Jens Ove Fries Nielsen og GM Jonny Hector endte alle på 5½ af 7. 
 

Årets Skakspiller 2014 
Det blev stormester Jakob Vang Glud, der løb med titlen ”Årets Skakspiller 2014” efter en afstemning blandt DSUs 

medlemmer mellem jul og nytår på hjemmesiden. 

 26-årige Jakob Vang Glud vandt Sveins 7. minneturnering i Oslo tilbage i juni måned. Det blev samtidig hans tredje 
stormesternorm, så han efterfølgende kunne udnævnes til Danmarks kun 13. stormester nogensinde. 
 
Ved OL i Tromsø i august satte Vang Glud en tyk streg under storformen ved at blive Danmarks topscorer med flotte 
7½ point af 9 mulige. 
  
Ud af 18 nominerede spillere skulle man vælge de ti foretrukne i prioriteret rækkefølge. En førsteplads giver så 12 
point, en andenplads 10 point, en tredjeplads 8 point og derefter 7-6-5-4-3-2 og 1 point. 
  
Top ti – Årets Skakspiller 2014: 
1. Jakob Vang Glud, 1106 point 
2. Allan Stig Rasmussen, 963 point 
3. Jens Ove Fries Nielsen, 891 point 
4. Davor Palo, 728 point 
5. Mads Andersen, 588 point 
6. Jonas Bjerre, 525 point 
7. Thorbjørn Bromann, 459 point 
8. Jørn Sloth, 373 point 
9. Jesper Søndergård Thybo, 314 point 
10. Igor Teplyi, 313 point 
  
Jakob Vang Glud var nummer 1 på 51 af de 141 gyldige stemmesedler. Sidste år stemte 137. 
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XtraCon-Skakligaen 
Skanderborg er forsat i spidsen for XtraCon-Skakligaen efter 6. runde. Selvom det kun blev til en 4½ - 3½ sejr over 

årets positive overraskelse, Nordre fra Aarhus, gjorde de øvrige resultatet, at Skanderborg ligger rigtig godt til at blive 

danmarksmestre 2014/2015. 

Stillingen efter 6. runde: 
1. Skanderborg, 32½ point, 12 mp 
2. Brønshøj, 27 point, 10 mp 
3. Nordkalotten, 26½ point, 8 mp 
--- 
4. Hillerød, 25 point, 7 mp 
5. Nordre , 24½ point, 5 mp 
6. Jetsmark, 24 point, 6 mp 
7. ØBRO, 21 point, 2 mp 
8. Århus/Skolerne, 19½ point, 4 mp 
--- 
9. SK1968, 19½ point, 2 mp 
10. Esbjerg, 12½ point, 2 mp 
 
Jetsmark og Århus/Skolerne har spillet en kamp færre end de øvrige hold. Deres udsatte kamp spilles den 1. marts i 
Jetsmark. 
 
Dansk gruppevinder i Bad Zwischenahn 
Igen i år lykkedes det en spiller fra den danske delegation at vinde en af grupperne i Bad Zwischenahn. Den 7-årige 
Albert Mechlenburg Møller fra Frem vandt meget imponerende alle 

Organisatorisk del 

Internationalt er det vigtigste der er sket, at Fides ændringer af rating-konstanterne er mest synlig på 

ungdom området, hvor vi har set nogle mega hop af Elo tallet for unge spillere i fremgang, bl.a. 

flere fra den danske ungdomselite. For at det danske ratingtal ikke skal komme alt for meget i 

ubalance med Elo tallet, foreslås det at nedjustere kravet til at få bonus med et halvt point, til det 

niveau det havde tidligere. 

De nordiske lande holder Skype møde i ugen op til HB-mødet.  

Regnskaberne for skaksalget og DSU er ikke revideret endnu, men ender begge med 

tilfredsstillende resultater. 

Skaksalget fik et tilfredsstillende julesalg og har fået en god start på 2015. 

Divisionsturneringen 

Divisionsturneringen kører nu på IT-siden stort set problemfrit. Alle opgaver løses i og af systemet som det 

forventes at kunne det, og systemet er meget let at arbejde med når det er oppe i gear. Dog er man ikke 

uafhængig af programmøren, men det går nu meget fint og tjept med servicen de få gange han skal 

involveres, hvad enten det er til en smule fejlretning eller til de månedlige opdateringer af ELO 

ratingtallene.  

 

På grund af den turbulente start har vi ikke så effektivt som tidligere fået indsamlet pgn-filer fra XtraCon 

Skakliga-kampene – det har Divisionturneringslederen nu sat fokus på, og jeg forventer at vi har disse ting 

på plads inden den afsluttende dobbeltrunde i Skanderborg. 

 

Liveskak 

Der sendes stadig for lidt liveskak fra skakligaen, det er tydeligt at det ikke er højt prioriteret i flere af 
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klubberne, og det er synd, for liveudsendelserne er en rigtig god mulighed for at promovere sporten 

overfor omverdenen. Måske skal vi nedsætte et udvalgt bestående af udvalgte klubrepræsentanter og 

medlemmer af HB/FU, for at se på mulighederne for at klubberne kan engagere sig mere heri. 

DM 2015 

DM i Svendborg bliver jo annonceret i næste nummer af Skakbladet, som vi måske har i hænderne på 

mødet i Svendborg. Allerede nu er der 70 tilmeldte, heriblandt 5 nordmænd som deltager i EMT delen af 

stævnet. Såvel flere af nordmændene som rigtig mange danskere har valgt at deltage i mere end 1 

turnering, det er naturligvis glædeligt, og vidner om at folk har lyst til at være med.  

På sidste møde besluttede vi formelt at genoplive Kvindeklassen ved DM. I skrivende stund er der 8 

tilmeldte til denne klasse, bl.a. takket være en god agitationsindsats fra Kvindelandstræneren. Forhåbentlig 

bakker mange andre end landstræneren op om at vise at skak så sandelig også er en sport for kvinder. 

 

Ratingarbejdet 

På grund af Leif Jensens alt for tidlige bortgang efter længere tids sygdom, ligger det praktiske arbejde i 

øjeblikket hos Poul Jakobsen, og Aage Olsen, som er ved at tilegne sig de færdigheder som Leif erhvervede 

sig gennem sit lange engagerede virke.  Samtidig med den tvungne udskiftning på posten er FIDE i gang 

med at strukturere indberetningsarbejdet om, så FU venter til dette arbejde er færdiggjort, inden vi 

beslutter hvem der skal afløse Leif Jensen. Der er pt. flere mulige kandidater i spil. 

Vi har med glæde konstateret at alle turneringer som er administreret og indberettet via 

Turneringssystemet er fuldstændig problemfri at indberette til FIDE – det er næsten så tæt på at være 

automatiseret som man kan forestille sig – mellem 2 selvstændige systemer. Også andre systemer er 

velfungerende på dette område, og medvirker til at gøre komiteens arbejde overskueligt. De få som vælger 

ikke at benytte sådanne systemer giver til gengæld anledning til meget manuelt arbejde, og man skal 

forvente at der vil blive ydet et venligt og velment pres for overtale disse arrangører til at benytte vort 

turneringssystem. Vi skriver 2015 og vi skal ikke byde frivillige ledere at sidde i mange timer og lave 

tabelopslag og manuelle rating beregninger, når de enkelte arrangører kan klare det selv ved at tage 

computersystemer og Dansk Skak Unions løsninger i anvendelse. 

I forbindelse med arbejdet har vi opdaget nogle ting, der har indsneget sig i administrationen uden at være 

regelbundne, disse vil vi nu ændre med øjeblikkelig virkning – de er omtalt i forslagene til HB omkring 

rating. 

 

Ungdomsskak 

Arrangør af Ungdoms-DM 2015, som skal afholdes i den første weekend i oktober, er søgt via opslag på 

www.skak.dk. Hele 3 potentielle arrangører, fra 3 forskellige hovedkredse, har meldt sig klar, hvilket er 

overordentligt positivt og viser at der er god gang i ungdomsskakken ude i landet. De 3 interesserede 

arrangører er hhv. Køge Skakskole, et samarbejde mellem Amager og Nørrebro skakklubber samt de to 

seneste års arrangør Skanderborg Skakklub. Arrangøren vil blive valgt ifm. FU/HB-mødet 7.-8. februar. 

Køge Skak Skole afholdt i november deres første træningsweekend med GM Carsten Høi og 21 deltagende 

juniorer, alle medlemmer af DSU! DSU støttede arrangementet med et mindre beløb. Køge Skak Skole har 

http://www.skak.dk/
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også haft mange andre aktiviteter i deres første år og fortsætter det gode ungdomsarbejde i 2015 allerede 

med adskillige arrangementer afholdt i januar måned. 

Udvalget, som på HB-mødet i november blev besluttet nedsat til at skabe en ramme for et landsdækkende 

Junior Grandprix koncept som grundlag for de lokale og regionale Junior Grandprix’er, vil afholde møde i 

starten af februar og håber på hurtigt at have et forslag klar. 

Der henvises endvidere til ungdomslandstræner Mads Boe’s beretning mht. eliten og den lidt bredere kreds 

af seriøse ungdomsspillere, som Mads også har aktiviteter med. 

Turneringssystemet 

De nye funktioner i Turneringsssystemet, Monrad rundelægning og Dansk Hurtigskak- og Lynskakrating, 

som blev introduceret 3. november 2015 (forud for sidste HB-møde), har i pilotdriftperioden været 

benyttet af flere arrangører og er blevet trimmet og fejlrettet i perioden. Der har været adskillige positive 

tilbagemeldinger fra brugerne af de nye faciliteter. Guiden til systemet er endnu ikke opdateret med de 

seneste ændringer, men det vil ske i februar måned. 

Den 31. januar blev der afholdt et møde i udvalget for Turnerings- og Kartotekssystemet med superbrugere 

og med leverandøren, hvor indkomne forslag og udestående features og justeringer, samt et nyt 

Holdskaksystem, blev gennemgået og drøftet. Der var god konsistens omkring alle dele og ønsker omkring 

dette arbejde, og et konkret grundlag og tilbud for udarbejdelsen af et Holdskaksystem forventes på plads i 

løbet af kort tid i det op følgende arbejde fra dette møde. 

Dansk Skak Unions hjemmeside på www.skak.dk  

K-skak forbundet har bedt DSU om lov til at ”flytte ind” på www.skak.dk. K-skakken bor i øjeblikket på KSU’s 

hjemmeside, men ønsker af både tekniske og organisatoriske grunde at høre hjemme under www.skak.dk.  

Thomas Vestergaard, Tom Skovgaard og K-skakledelsen vil i samarbejde forsøge at finde og etablere en 

løsning, så k-skakken får sit eget ”område” med forside, nyheder og undersider og sine egne brugere med 

rettigheder til redigering i dette område på www.skak.dk. 
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