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Beretning til HB møde 24. marts 2016. 

 

 

 

 

Udvalgte resultater siden februarmødet 2016. 
 

Brønshøj Lang Weekend 
Det blev en delt turneringssejr til FM Jakob Aabling-Thomsen og IM John Arni Nilssen i den femte 

udgave af BLW, Brønshøj Lang Weekend. 

 

Chess House GM turnering 

FM Martin Matthiesen scorede IM-norm i ChessHouse-stormesterturneringen i skolernes vinterferie 

i Aarhus. Det er Matthiesens anden norm. 

 

NM i Skoleskak 

Ved NM i skoleskak i Växjö i Sverige gik det rigtig godt for de danske deltagere, idet halvdelen af 

spillerne fik medaljer 

Der var guldmedalje i gruppe B til Jesper Søndergaard Thybo fra Jetsmark, som efter suverænt at 

have vundet de 5 første partier sikrede sig sejren med en hurtig remis i den sidste runde. 

I gruppe D blev det til guldmedalje til Jonas Bjerre fra Skanderborg i et meget tæt opgør med Filip 

Boe Olsen fra Nordre. Begge gik ubesejrede gennem turneringen og scorede 5/6. Jonas havde ved 

målfoto et halvt korrektionspoint mere og dermed Nordisk Mester for 2. år i træk. 

I gruppe C blev det også til et meget tæt opløb mellem Nicolai Kistrup fra BMS og Toivo Keinanen 

fra Finland. Begge endte med 5 point, men da Nicolai havde tabt det indbyrdes opgør i runde 3, 

havde Finnen bedst korrektion og blev dermed Nordisk Mester for 2. år i træk.  

Viktor Haarmark Nielsen fra Øbro, var trods en seedning som nummer 6, ubesejret inden det sidste 

parti mod den suveræne vinder, IM Johan-Sebastian Christiansen. Nederlaget gjorde på den ene 

side, at han gik glip af 2. pladsen, men sikrede sig med en god korrektion 3. pladsen ved netop at 

have mødt turneringsvinderen. 

 

Senior DM 

Peter Larsen fra K41 vandt Senior-DM i gruppen 50+ mens Bent Sørensen tog sig af mesterskabet i 

65+. Begge scorede seks point af syv. 

 

Schandorff vandt GM-turnering i Holland 
Det sker ikke så tit at danske stormestre spiller lukkede turneringer i udlandet. Derfor hører vi 

selvsagt ikke så meget om turneringssejre i den forbindelse, men nu har Lars Schandorff vundet en 

GM-turnering i Amsterdam.   

I den ottende udgave af Café Batavia sejrede landstræneren på deling med en af de to andre 

stormestre i turneringen, Friso Nijboer (2545). Begge fik 6,5 af 9. 

Ratingfavorit GM Sabino Brunello (2562) blev nummer tre med 6 point. Brunello, der tidligere har 
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spillet på hold med Lars Schandorff i Sydøstfyn og deltaget i Politiken Cup flere gange, tabte kun 

til Schandorff. 

 

Divisionsturneringen 2015/16 
Philidor vandt XtraCon-Skakligaen med rekordscore: 57 brætpoint i de ni matcher. Af 72 mulige, 

som dog ville kræve ni sejre på 8-0. Den hidtidige rekord er fra sæsonen 2008/09, da Helsinge 

vandt DM med 54 point - og sejr i alle matcher. 

Selv om Philidor med adskillige stormestre og internationale mestre var suveræne, måtte holdet ned 

i 7. runde, da Nordkalotten vandt 4,5 - 3,5. Begge hold fik 16 matchpoint, og Nordkalotten var 

turneringens eneste ubesejrede hold. Syv matchsejre og to uafgjorte. 

  

Men brætpoint tæller først, og Team Nordea Skanderborg får derfor andenpladsen med 47,5 point 

mod Nordkalottens 43. 

  

4. Brønshøj 37. 

5. Århus/Skolerne 34,5. 

6. Nordre 32,5. 

7. Hillerød 30,5. 

8. Jetsmark 26,5. 

- - - - - - - - - - 

9. ØBRO 26. 

10. Bov 25,5. 

 

 

For landets for tiden største skakklub, SK 1968, var årets divisionsturnering en stor succes idet 

klubbens tre bedste hold rykkede op. Førsteholdet tilbage til ligaen efter en enkelt sæson, og 

andetholdet kommer op i 1. division. Endelig kan det tilføjes at tredjeholdet rykkede op i 2. 

division. 

  

Århusianerne var i 1. div. gr. 2 allerede sikker på oprykning inden sidste runde, hvor holdet 

nærmest slappede af og vandt sæsonens mindste sejr: 5,5 - 2,5 over Esbjerg. 44 brætpoint blev det 

til for den stærke Aarhusklub. 

Viborg må forlade 1. division sammen med Skive, der kun fik en enkelt sæson i den næstbedste 

række i denne omgang. 

  

I 1. div. gr. 1 lå K 41 og Frem, Odense lige med 31,5 point inden sidste runde. Københavnerne 

havde på papiret det letteste program i form af Holbæk mens Frem skulle møde Frederiksberg. Og 

papirets forudsigelser holdt. Frem vandt 5-3 men K 41 tog 6,5 mod Holbæk, som må forlade 

rækken sammen med andetholdet fra K 41. 

  

I 2. division gr. 1 var der topopgør mellem BMS 1 og Furesø i sidste runde. BMS havde tre point 

mere og udbyggede endda forspringet med en 5-3 sejr. 

  

Nr. Åby Juniorskakklub bliver ny i 1. division fra 2. div. gr. 2, som var en meget jævnbyrdig 

gruppe. Kun 10,5 point forskel på nr. 1 og 8. Nr. Åby vandt tre matcher med 5,5 - 2,5 og spillede 

fire uafgjort 4-4.  
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I 2. div. gr. 3 sejrede Springeren Kolding, og fra 2. div. gr 4 bliver det andetholdet fra SK 1968 der 

kommer op i 1. division. 

 

 

 

 

Organisatorisk 

 

Forretningsudvalget 

Det første år er overstået for det nye forretningsudvalg, et år jeg langt ad vejen vil betegne som en 

læreperiode, hvilket kun er såre naturligt, når man tænker på den enorme mængde af erfaring og 

viden som forlod os samtidig ved det seneste delegeretmøde. Vi har naturligvis kunnet spørge til 

råds og fået rigtig god hjælp dem begge, men uanset dette, så er det en lang læringsproces at være i 

FU. Men stemningen og lysten til at arbejde med udfordringerne er tilstede, så jeg er overbevist om 

at FU og HB sammen kan håndtere disse på en for Unionen god og ansvarlig måde.  

 

Seniorudvalgets årsmøde 2016 

Seniorkomiteen, der er et rådgivende udvalg, holdt årsmøde i forbindelse med senior-DM i Køge 

onsdag den 24. februar 2016. 

 

Bestyrelsen for komiteen har i ni år haft Bent Sørensen som formand, og han meddelte på mødet, at 

han ønsker at stoppe, når en afløser er fundet. Per Holst og Ove Matras var på valg til bestyrelsen. 

Begge genvalgt uden modkandidater. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Karl Posselt (sekretær) 

og Jan Bauner. 

 

Foruden bestyrelsen var en halv snes seniorer med i spillermødet med tre punkter: Formandens 

beretning, valg og eventuelt. 

 

God deltagelse ved senior-DM 
Bent Sørensen glædede sig over den pæne deltagelse ved det netop igangværende senior-DM med 

omkring 70 deltagere fordelt på to grupper. Og denne gang mange fra Sjælland og Hovedstaden og 

mange nye.  

 

Der var lidt snak om mulige spillesteder. Turneringen "flytter rundt i landet", men der er ikke endnu 

tilbud om at arrangere næste år. Det gælder også hurtig-DM, der er det også muligt at byde ind hvis 

klubber ønsker at arrangere til efteråret. 

 

Tilskudsmuligheder 
Udvalget har en pose penge til internationale turneringer. Der kan man søge om tilskud individuelt 

til NM, EM og VM. Der var lidt drøftelse om pengene skulle gå til indskud eller muligvis også 

delvis dækning af billetten. 

 

Hold-EM i Grækenland i april. 

Individuelt EM i Armenien i juni. 

Individuelt NM i Finland i oktober. 

Især til Yerevan, Armenien, kunne det være belejligt med tilskud, anførte Pouelsten Holm Grabow.  

Indbydelserne til turneringerne findes på seniorsiden. 
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Der var lidt snak om rating af hurtigskakturneringer, hvor DSU-formand Poul Jacobsen oplyste, at 

det hurtigt kunne blive dyrt hvis al hurtigskak skal rates internationalt på grund af afgifter til FIDE. 

Det var dog et klart ønske at også hurtigskak rates internationalt. 

 

Sammenfald af turneringer så nogle spillere eksempelvis måtte spille både en runde ved senior-DM 

og holdturnering i 1. hovedkreds blev nævnt som et problem. 

 

Peter Stuhr nævnte, at der var forholdsvis få muligheder - "huller i kalenderen" - for arrangører til at 

planlægge turneringer, da adskillelsen af liga og divisionsturnering i indeværende sæson lægger 

beslag på for mange weekender til holdkampe. 

 

Det problem ventes dog at blive mindre i den kommende sæson 2016/17 da ligaen og divisionerne 

har flere runder fælles. 

 

Medlemskampagne. 

Som aftalt på seneste HB møde har jeg holdt møde med oplægsholder GM Sune Berg Hansen, om 

hvorledes man praktisk går i gang med geografisk afgrænsede kampagner. Konkret skal der aftales 

et forløb med målrettet annoncering, for at sælge konkrete indslusningsforløb til interesserede 

klubber. 

 

Ungdomsgrandprix. 

U GP turneringernes første sæson finder sin afslutning i Middelfart, hvor alle de kvalificerede 

inviteres til finalestævne den 21. maj 2016. 

 

Livesendinger fra Skakligaen. 

Jeg har talt med de fleste skakligaklubber om livesendinger fra næste sæson, hvor vi som 

udgangspunkt gerne skal sende mindst samtlige dobbeltrunder. Jeg har præsenteret dem for et 

argument om at dobbeltrunder ikke nødvendigvis betyder at alle kampe spilles i samme bygning, 

man kan nemt forestille sig at der spilles i f.eks. både Brønshøj og K41 samtidig, hvis en arrangør 

ikke har plads til 3 kampe. Det kræver lidt flere frivillige til at udføre arbejdet, men den pris må vi, 

sammen med klubberne, være villige til at betale. 

 

Skakliga afslutning 

Igen i år lå årets afslutning i Skanderborg Skakklubs meget sikre hænder. Gode spilleforhold og et 

meget velegnet indkvarteringssted gør afslutningen til en god oplevelse hver gang, og det bliver 

ikke ringere når det kombineres med kompetente og sikre ledere. Skanderborg fortjener på alle 

måder stor anerkendelse for arbejdet – som selv et mindre udfald i spillestedet vandforsyning ikke 

kunne forstyrre væsentligt. 

 

Skak.dk 

Den nye medredaktør Mads Boe er kommet godt i gang med arbejdet, og redaktionen har fordelt 

arbejdet mellem sig på en fornuftig måde.  

Fra mange sider kommer der ønsker om ændringer i designet af vor hjemmeside, og langt hen ad 

vejen må jeg sige der er god fornuft i nogle af ønskerne. Så jeg håber HB vil tilslutte sig at der 

nedsættes et hjemmeside udvalg, som skal komme med forslag til design og indretning, således at 

alle interessegrupper kan få en hensigtsmæssig repræsentation på siden.  
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Internationalt. 

 

Skak-OL rykket 14 dage 

FIDE oplyser på sin hjemmeside, at datoerne for efterårets skak-OL i Baku, Aserbajdsjan, er ændret 

så turneringen nu afvikles fra den 1. til den 14. september 2016. 

 

 

Carlsen skal forsvare VM i New York 

Den 25 årige verdensmester Magnus Carlsen skal forsvare sin VM-titel i New York til efteråret. 

Matchen skal afholdes i perioden fra den 10. november til den 30. november, og spilles over 12 

partier. 

 

Mads Andersen GM 
IM Mads Andersen forventes endelig udnævnt på FIDEs 1. Quarter Presidential board meeting i 

Moskva den 27-30 marts.  


