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Beretning til HB møde 14. februar 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgte resultater siden novembermødet 2015. 
 

 

 
IM-norm til Jonas Bjerre 
11-årige Jonas Bjerre har i Spanien scoret en IM-norm. Med seks af ni i en open i Lorca, 
Murcia har Jonas leveret en 2480-præstation. Modstandernes gennemsnit var 2363. 
  
Undervejs slog han GM Campora og spillede remis mod GM Plaskett. 
 
 
Senior-VM uden sædvanlig succes. 
11 danske seniorer deltog, men uden at gøre større væsen af sig i forhold til at høste point, 
men det skal nævnes at seniorchef Bent Sørensen viste flaget med den bedste 
enkeltpræstation, ved at besejre IM Pritchett. 
 
 
Malta Open 2015 med 9 danske deltagere. 
FM Kåre Kristensen havde en teoretisk chance for at få sin sidste IM norm ved 
turneringen, men dårlig lodtrækning til 3. runde spolerede de drømme. Den dårlige 
lodtrækning bestod i, at Kåre fik den 3. meget lavt ratede modstander (trods 2 af 2 points), 
som gjorde det nærmest umuligt at komme op på den gennemsnitsrating, der kræves for at 
opnå en IM-norm. 
 
 
Malmø Open 
3 danske blandt 10 som med 5,5/7 delte 4 pladsen i turneringen.  Kåre Kristensen blev 
nummer 7, med bedre korrektion end Jens Ove Fries Nielsen som nummer 8. Thomas 
Schou-Moldt blev placeret som nummer 12. Thomas spillede en fremragende turnering, 
uden tab og holdt med de sorte brikker bl.a. remis mod legendariske Ulf Andersson. 
 
Delt sejr i Øbro 
GM Jonny Hector og IM John Arni Nilssen delte førstepladsen i nytårsturneringen, Øbro 
CXU Nytår med seks point af syv. I sidste runde havde Jan Nordenbæk fat mod Hector, 
men stormesteren slap af sted med remis. Nordenbæk spillede en fin turnering og blev 
udelt nummer tre med 5,5, ubesejret. 
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Sune Berg Hansen Årets Skakspiller 
Hæderen som 'Årets Skakspiller 2015' tilfaldt stormester Sune Berg Hansen, som tog 
førstepladsen på top-10 listen, valgt af de tre landstrænere og DSU's informationsudvalg i 
fællesskab. 
 
Top-10 – Årets Skakspiller 2015: 
1. Sune Berg Hansen 
2. Mads Andersen 
3. Jonas Bjerre 
4. Kåre Kristensen 
5. Martin Percivaldi 
6. Bjørn Møller Ochsner 
7. Jacob Carstensen 
8. Curt Hansen 
9. Jørn Sloth 
10. Freja Vangsgaard 
 
Hele forløbet omkring kåringen af årets skakspiller blev meget kaotisk. Kort før 
afstemningens start gjorde informationsudvalget FU, ved formanden, opmærksom på at 
man var betænkelige ved sikkerheden, og frygtede for at der kunne manipuleres med 
afstemningen. Årsagen hertil var at medlemsnumre i dag ligger frit fremme på DSUs 
ratinglister, og netop medlemsnumrene var det eneste man brugte til at kontrollere 
afstemningsdeltagernes identitet. Efter at have forhørt mig hos webmasteren om 
problemets omfang, valgte jeg at anbefale informationsudvalget at vi gennemførte uanset, 
set efterfølgende var det ikke den bedste beslutning, da informationsudvalgets frygt kom til 
at vise sig berettiget, idet der fandt en massiv afgivelse af falske stemmer sted.  Hvis 
fremtidige afstemninger, hvad enten det er om Årets Skakspiller eller andet, skal foregå 
online, er der tydeligt behov for at sikkerheden skærpes.  
 
  
Bad Zwischenahn 2016 
Den store open i Bad Zwischenahn havde 34 danske deltagere i selve turneringen, og 10 
forældre til at passe på børnene.  
I år fik vi - på trods af det rekordstore deltagerantal - desværre ingen gruppevindere, men 
det var tæt på. GM Mads Andersen delte 1. pladsen med 6/7, men da han kom fra baghjul 
havde Mads desværre dårligst korrektion. Jesper Søndergaard Thybo lå længe helt 
fremme, men et nederlag i sidste runde til GM Gundevaa (2507) ødelagde muligheden for 
en top 10 placering, som han i øvrigt fik i 2014. 
 
 
 
 
Organisatorisk 
Der er i England opstået nogle usikkerheder omkring Yes2Chess projektet, som betyder at 
Entercard ønsker aftalen genforhandlet, og da de endnu ikke har underskrevet den 
oprindelige aftale, kan vi i realiteten ikke gøre meget andet, end se hvad de spiller ud med. 
Det er rigtig ærgerligt at der på denne måde opstår usikkerhed om projektet, især for Køge 
Skak Skole som har lagt et stort stykke forberedende arbejde allerede.  
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7/9 runder er nu afviklet i Xtracon Skakligaen, og alt for få af kampene er sendt live på 
internettet. Hvis vi i fremtiden skal bruge vor fornemste holdturneringsrække i 
markedsførings øjemed, er der for mig ingen tvivl om at vi, helst sammen med klubberne i 
ligaen, skal finde en løsning på dette problem. Jeg agter at invitere klubberne til en snak 
omkring problemet når alle mødes til fællesafslutningen i Skanderborg, forhåbentlig kan 
der komme gode idéer på bordet. 
 
 
Tænketanken melder sig for første gang på banen med et konkret forslag til HB 
behandling, idet den har fremsendt et oplæg til beslutning om etablering af sekretariat, 
finansieret via kontingentstigning.  Den har endvidere listet en række af de funktioner som 
en sekretariatsleder skal varetage. 
 
 
Internationalt. 
 
December måneds FIDE kongres blev alt andet end sædvanlig. Jeg har tidligere nævnt at 
USA beskylder FIDE præsident Kirsan Ilyumzhinov for forskellige former for økonomisk 
uredelighed, og har forbudt Amerikanske statsborgere og firmaer at forretningsmæssige 
forbindelser med ham, så længe sagen ikke er afklaret. Det fik præsidenten til at bede om 
orlov fra embedet, for at forhindre i at FIDE blive omfattet af de Amerikanske sanktioner. 
Præsidenten regner med at genindtræde i sine officielle funktioner så snart han har 
overbevist USA om at anklagerne mod ham er grundløse. Indtil da varetages FIDE 
præsidentens funktioner af vice præsident Georgios Makropoulus.  
Al denne turbulens medførte at godkendelsen af flere kommissioners arbejde blev udsat til 
januar kvartal. 
 
IM Mads Andersens GM norm ved EM resulterede således ikke i at han blev udnævnt på 4. 
kvartals FIDE kongres, men så vidt jeg kan tyde meldingerne på FIDEs webside skulle det 
formelle nu være på plads, så det går i orden i dette kvartal.   
 
 


