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Beretning til HB møde 21. august 2016. 
 
 
Udvalgte resultater siden mødet i marts 2016. 
 
DM i Lynskak 
Finalen mellem GM Allan Stig Rasmussen og IM Thorbjørn Bromann endte 1,5-0,5 til 
stormesteren, som dermed vandt sin tredje lyn-DM titel og 5.000 kroner fra sponsoren, Oddset. 
Stormesteren vandt første parti med sort, andet parti endte remis ved evig skak. 
 

DM 2016 
I omkamp mod den forsvarende mester, Sune Berg Hansen, vandt Mads Andersen det andet 
hurtigparti i omkampen efter 58 træk, da Sune Berg opgav i en stilling hvor han havde to bønder 
for lidt. Første parti med Mads Andersen som hvid endte remis. Omkampen blev nødvendig da 
begge endte med 6,5 point i den ordinære turnering. 

Kandidatklassen 2016 
Kandidatklassen blev vundet af Jesper Søndergaard Thybo, der ud over at have kvalificeret sig til 
deltagelse i Landsholdsklassen 2017 også kan kalde sig junior-danmarksmester. 
 
DM for kvinder 2016  
I Kvindeklassen sejrede Ellen Fredericia Nilssen suverænt - hun vandt alle partier. 

Anden IM-norm til Martin Percivaldi 
Den 17-årige Martin Percivaldi fra Hillerød har scoret sin anden IM-norm på bare et halvt år.Det 
skete i Karpos Open i Makedoniens hovedstad, Skopje. Med 5,5 point i 9 partier var en kort remis i 
sidste runde mod WIM Stavroula Tsolakidou (2355), Grækenland nok til en norm. Martin mødte fire 
stormestre i turneringen, og scorede 50 procent mod dem (en gevinst, to remis og et tab). Gevinst 
mod GM Tosic, Serbien og remis mod bl.a. Georgiev, Bulgarien (2619). 

Nikolas Lubbe vandt Sondex Cup 
Den tyske IM Nikolas Lubbe vandt Sondex Cup med 4 point foran GM Allan Stig Rasmussen med 
3½ point. GM/IM gruppe 2 blev vundet på deling af  IM John Arni Nilssen, IM Jacob Carstensen og 
IM Jens Ove Fries Nielsen. De fik alle 3 point. 

Hector vandt CCC 
Den 12. udgave af Copenhagen Chess Challenge, eller CCC som den kaldes blandt deltagerne, 
sluttede søndag aften i Ballerup. I et stærkt felt på 62 deltagere blev slutstillingen: 

1 GM Jonny Hector, Sverige, (2493) - 7½ point 
2 GM Mads Andersen, Danmark (2504) - 6½ point 
3 GM Adrien Demuth, Frankrig (2550) - 6½ point 
4 IM Nicolai Getz, Norge (2408) - 6½ point 
5 GM Carsten Høi, Danmark (2393) - 6½ point 
6 GM Henrik Danielsen, Island (2480) - 6 point 
7 FM Martin Haubro, Danmark (2345) - 6 point 
8 FM Kåre Kristensen, Danmark (2341) - 6 point 
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Tredje IM norm til Martin Haubro  
Som i de tidligere CCC-turneringer var der flere spillere der havde mulighed for normer inden 
sidste runde. Martin Haubro kunne færdiggøre sin IM titel, hvis han med sort kunne spille remis 
mod GM Henrik Danielsen. Haubro tilbød en hurtig pointdeling og fik afslag, men efter 19 træk blev 
det remis, og Martin Haubro udnævnes til International Mester på næste FIDE kongres i 
forbindelse med OL i Baku i september. 

Hr. og fru Lubbe indtog Fredericia 
Det tyske ægtepar Nikolas og Melanie Lubbe indtog de to første pladser i Fredericias IM-
turnering. Han blev nummer ét ved at besejre fruen i sidste runde. Melanie Lubbe opnåede dog IM-
norm. 
 
EM i Kosovo 
Det 17. individuelle europamesterskab, spillet i Gjakova i Kosovo, er slut. Mads Andersen fra 
Skanderborg endte på 50% efter de 11 runder, hvilket var et meget tilfredsstillende resultat. 
Undervejs mødte han 10 spillere over 2600, og ratingpræstationen endte med at blive 
imponerende 2612. Eneste malurt i bægeret var, at Mads i sidste runde tabte til den tidligere 
verdensstjerne, Alexander Beliavsky. Men under alle omstændigheder har Mads bevist, at han kan 
spille lige op med superstormestrene på over 2600 i rating i en lang og hård turnering.  
 
EM bronze til Bent Sørensen 
Ved det individuelle EM i Yeravan i Armenien, lykkedes det i dag Bent Sørensen fra Nørresundby 
at erobre en flot bronzemedalje i gruppen 65+. Bent opnåede 6½ af 9, tabte kun til den topseedede 
Evgeny Svesnikov undervejs, men måtte på den delte førsteplads desværre tage til takke med 3. 
pladsen på korrektionsberegning. Imponerende præstation da Bent inden turneringen var seedet 
som nummer 14. Elopræstationen var 2343 og en ratinggevinst på knap 40 point blev det også til. 
 
Slutstillingen i +65: 
1. IM Valentin Bogdanov, 6½ point, korrektion 46,5 
2. GM Viktor Kupreichik, 6½ point, korrektion 44,5 
3. FM Bent Sørensen, 6½ point, korrektion 42,5 
4. GM Evgeny Svesnikov 6 point 

Mikkel Antonsen vandt igen i Horsens 
IM Mikkel Antonsen vandt for andet år i træk Horsens Lang Weekend. Han scorede som sidste år 
6 point uden nederlag, og var også i forhold til sidste år et halvt point foran forfølgerfeltet. 

 Slutstillingen efter korrektionsberegning blev: 

1. IM Mikkel Antonsen, 6 point 
2. IM Igor Teplyi, 5½ point (korr. 27) 
3. IM Karsten Rasmussen, 5½ point (korr 26½) 
4. IM Jens Ove Fries Nielsen, 5½ point (korr 26½) 
5. IM Dmitrij Kollars, 5½ point (korr. 25) 
6. Anders Nilsson, 5½ point (korr. 23½) 
7. Simon Pil Wilbrandt, 5½ point (korr. 22) 
8. FM Mads Hansen, 5½ point (korr 22) 
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Godt resultat til Ungdoms OL 
Det danske hold klarede sig godt ved Ungdoms OL i Poprad-Tatry i Slovakiet. Turneringen sluttede 
i dag fredag med en formiddagsrunde. Det blev til en samlet placering som nummer 10 af 54 
startende hold i turneringen. 
  
Slutstillingen i turneringen blev: 
1. Iran - 17 matchpoint - 28 brætpoint 
2. Rusland - 15 matchpoint - 26½ brætpoint 
3. Armenien - 14 matchpoint - 26 brætpoint 
4. Indien - 12 matchpoint - 22 point 
---- 
10. Danmark - 11 matchpoint - 22½ brætpoint 
 
Topscorer på det danske hold blev Filip Boe Olsen med 6½ point i 8 partier. Det var den 5 højeste 
procentvise score på bræt 2 i hele turneringen. På topbordet præsterede Jonas Bjerre en 
præstation på 2326, som samtidigt var den 10. bedste af alle på bræt 1.  
 
IM-norm til Mads Hansen i Pardubice 
Mads Hansen fra Skanderborg Skakklub har lavet en IM-norm i "Czech Open 2016" i Pardubice. 
Turneringen blev spillet fra den 22. juli og sluttede i dag lørdag den 30. juli. Anden IM-norm til 
Mads Hansen i Tjekkiet ved den store skakfestival i Pardubice. Den første fik han ved H.C 
Andersen Mind Games i Odense i 2013. 
 
Med scoren 6/9 var ratingpræstationen flotte 2480.  
  
Turneringen blev vundet af Sergei Movsesian fra Armenien med 7½ point foran et forfølgerfelt på 9 
spillere med 7 point. Mads Hansen sluttede som nummer 38. Der deltog 291 spillere i turneringen  
 
Xtracon Chess Open - Syv spillere sejrede 
Matthias Bluebaum fra Tyskland vandt Xtracon Chess Open på bedre korrektion i et felt på 7 
spillere der alle scorede 8/10 i turneringen. 
 
Efter korrektion blev slutstillingen i toppen:  
1. GM Matthias Bluebaum (2618) - 8 point - korrektion 55½  
2. GM Alexei Shirov (2674) - 8 point - korrektion 55  
3. GM Bassem Amin (2654) - 8 point - korrektion 55  
4. IM Jonathan Carlstedt (2457) - 8 point - korrektion 52  
5. GM Mihail Marin (2576) - 8 point - korrektion 50½  
6. GM Jon Ludvig Hammer (2652) - 8 point - korrektion 50½  
7. GM Jean-Marc Degraeve (2579) - 8 point - korrektion 50 
  
Bedst placerede dansker blev GM Allan Stig Rasmussen med 7½ point på plads 11. Også GM 
Mads Andersen fik 7½ point efter at han sluttede af med en remis mod GM Sebastian Mazé. Mads 
forblev ubesejeret i turneringen og endte på plads 19. 
  
På 7 point finder vi Lars Schandorff (27), Martin Percivaldi (34), Bjørn Møller Ochsner (35), Martin 
Haubro (38), Alexander Rosenkilde (39), Jacob Brorson (40) og Dennis Jørgensen (41). 
 
Mads Hansen International Mester 
Mads Hansen har i "42 Obert Internacional Escacs Ciutat de Badalona" i Spanien scoret sin sidste 
IM-norm. Det lå fast inden sidste runde i turneringen i Spanien, da han allerede havde scoret 5½/8 
mod et gennemsnit på 2388. Efter et flot resultat i Pardubice i juli, hvor han lavede norm nummer 
2, gik der ikke længe inden Mads lavede den sidste og afgørende norm.  



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Også ratingtallet har rundet de 2400 undervejs, så det burde være en formsag at Mads Hansen 
bliver udnævnt til International Mester. 
 
Resultaterne i Spanien er meget imponerende: 
1. Daniel Wiebe (2006) - 1 
2. Mule Oriol Urrutio (1962) - 1 
3. IM David Arenas (2490) - 1 
4. GM Mitjans Orelvis Perez (2457) - ½ 
5. IM Castaneda Kevel Oliva (2491) - ½ 
6. GM Das Neelotpal (2472) - ½ 
7. IM Siguenas Deivy Vera (2496) - 1 
8. GM Fernando Peralta (2587) - 0 
9. GM Cristhian Cruz (2533) - ½  
 
IM norm til Jacob Sylvan 
Jacob Sylvan fra Nordkalotten sluttede flot af i "42 Obert Internacional Escacs Ciutat de Badalona" 
i Spanien, og lavede sin første IM-norm ved at score 6 point i de 9 partier. Dermed blev 
turneringen en stor succes for begge de to deltagende danskere, da Mads Hansen jo allerede i går 
sikrede sig sin sidste IM-norm - og dermed udnævnes til International Mester. 
 
Resultaterne i turneringen der sikrede Jacob normen var: 
Runde 1: Thomas Georges (2004) - 1 
Runde 2: Vincent Gonzales Rocher (1834) - 1 
Runde 3: GM Das Neelotpal (2472) - 0 
Runde 4: Marcos Ramos Garcia (2207) - 1 
Runde 5: IM Mariano Amarelle Ortega (2432) - ½ 
Runde 6: GM Emilio Cordova (2627) - 0 
Runde 7: FM Frank Buchenau (2268) - 1 
Runde 8: IM Deivy Siguenas (2496) - ½ 
Runde 9: GM Aramis Pedraza Alvarez (2483) - 1 
 
 
Organisatorisk 
 
Status fra Landstræneren august 2016. 
 
Årets helt store begivenhed for eliten, OL i Baku, står for døren. Danmark stiller med et rent 

stormesterhold denne gang: Sune Berg Hansen, Jakob Vang Glud, Mads Andersen, Allan Stig 

Rasmussen samt Lars Schandorff. Holdleder og åbningscoach bliver græske Nikos Ntirlis. 

    Landsholdet havde træningslejr på Konventum i to dage op til Xtracon Open. Alle spillere har 

efterfølgende været i aktion, og der blev vist masser af gode takter, så der er meget, som peger 

opad denne gang. Det er et stærkt hold, der er god stemning, og folk er ærgerrige. Vi skal have et 

godt resultat! 

    Senere på efteråret kommer Nordisk Mesterskab i Finland. Jeg har forhåndsudtaget Mads 

Andersen og Bjørn Møller Ochsner. Så her stiller vi ungt, men meget stærkt op! NM er ikke 

længere VM-kvalifikation, men det er stadigvæk en god turnering og selvfølgelig sejt at kunne 

sende danmarksmesteren og et af vores store talenter. 

    Jeg regner endvidere med at gennemføre en række træningssamlinger for både elite og 

ambitiøse amatører i løbet af vintersæsonen. 

 

                                                              Lars Schandorff 
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Status fra Kvindelandstræner august 2016.  
 
Queen Check 

Initiativet til rekruttering og fastholdelse af flere pigespillere afholdt et succesfuldt arrangement i 

Tapeten i Ballerup d. 5. – 6. maj. Det var et åbent arrangement (dvs. ikke kun for piger), der blev 

afholdt sideløbende med en træningssamling for de bedste kvinder. I alt var der 27 piger/kvinder 

mellem 5 og 70 år til arrangementet, som dermed var en stor succes. 

Arrangementet havde ikke været muligt at gennemføre uden store hjælp fra Lene Wul, Marie 

Frank-Nielsen, Peter Grove, FM Kristian Houmøller, GM Jakob Vang Glud og stor tak også til 

Sigfred Haubro. 

OL 

Den 1. juni blev holdet til kvinderækken ved OL udtaget: 

WIM Oksana Vovk 

WFM Sandra de Blecourt Dalsberg 

WFM Esmat Guindy 

WFM Louise Fredericia 

Freja Vangsgaard 

 

Desværre indløb der d. 26. juli afbud fra Sandra, der af personlige årsager måtte blive hjemme. 

Herefter blev Ellen Kakulidis efterudtaget, og det endelige hold er derfor blevet en god blanding af 

rutinerede kræfter og et par unge talenter. 

Det må være et både rimeligt og ambitiøst mål for holdet, at vi vil tage point fra bedre seedede 

hold, både individuelt og i matcher, samt er med i kampen om at blive bedste nordiske nation. 

Familiefoto med alle deltagerne fra arrangementet 
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Støtte til ophold på NTG 

Ellen Kakulidis har af eget initiativ tilmeldt sig 6 måneders træning på skaklinien på NTG i Oslo, 

hvor hun skal træne sammen med nogle af Norges største talenter under GM Simen Agdesteins 

kyndige vejledning. Jeg har valgt at støtte dette ophold med kr. 10.000,-, der dækker betalingen for 

skakundervisningen. 

 

Bedste skakhilsner 

 

 

 

Thomas Schou-Moldt 
 
 
Status fra Ungdomslandstræneren august 2016. 

Det har været et travlt forår med træningssamling i Aarhus med GM Allan Stig Rasmussen, match 

mellem juniorer og seniorer (et koncept jeg er meget glad for!) og en træningsweekend i Præstø 

for 3. gang som bare er en win-win for både Præstø og de unge talenter. 

Vi stillede hold til Ungdoms OL i Slovakiet, og sluttede på en fin 10. plads. Holdet bestod af: Jonas 

Bjerre, Filip Boe Olsen (topscorer med 6½/8), Sophus Mechlenburg Møller, Bjarke Hautop 

Kristensen og Ellen Fredericia Nillssen. Tak til Tavs Bjerre som igen i år påtog sig opgaven som 

holdkaptajn og rejseleder.  

I skrivende stund deltager Rasmus Thøgersen og Ellen Kakulidus i Junior VM i Indien. De er 

seedet i den lavere ende, men er kommet rimeligt fra start. 

På tirsdag den 16. august er der afgang til Ungdoms EM i Prag. Vi er 14 spillere og en samlet 

delegation på 29 i alt. Også flere af de næstbedste deltager her – blandt andet takket være en fond 

der giver tilskud. Vi har flere bud på topplaceringer, herunder Jonas Bjerre fra Skanderborg der er 

seedet som nummer 1 i U12.  

I weekenden den 9. september til 11. september kommer GM Artur Jussupow til Danmark, og 

skal træne ungdomseliten hele weekenden i Chess House i Aarhus. Det er et spændende initiativ, 

som jeg ser meget frem til.  

Fra midten af september deltager Jesper Thybo, Thomas Thybo, Bjarke Hautop Kristensen og Filip 

Boe Olsen i Ungdoms VM i Rusland for spillere i gruppen U14-U18. Leif Kristensen fra Evans i 

Vejle er rejseleder på turen til Khanty- Mansiysk. 

Jonas Bjerre fra Skanderborg er eneste deltager i Ungdoms VM U08-U12 i Georgien. Der er et 

berettiget håb om en topplacering til Jonas i Batumi 

En planlagt træningssamling i efterårsferien bliver udskudt, da der ikke i dette budgetår er økonomi 

til afholdelse af den.  

Med venlig hilsen 

Mads Boe 
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Ønske om Pigelandstræner. 
Spørger man til aktiviteterne i Dansk Skole Skak oplyser de generelt deltagerandele over 25% 
piger i deres stævner. 
 
Ser man på Tjele Skaksommerlejrs deltagertal siden 2012, bekræftes den store interesseandel 
blandt pigerne. 
 

 
Piger Drenge Total   

%-
piger 

2016 28 92 120   23% 

2015 23 97 120   19% 

2014 18 88 106   17% 

2013 15 78 93   16% 

2012 17 75 92   18% 

 
 
På DSUs aktuelle rating lister ser man at der er 119 kvinder/piger af i alt 4397 medlemmer, hvilket 
svarer til en andel på ca. 3%, altså væsentligt mindre. 
 
Det er en fristende tanke at iværksætte initiativer med hensyn på at forsøge fastholdelse af især de 
bedste af pigerne fra ungdomsskakken, og via sådanne initiativer medvirke til at etablere flere 
pige/kvinde aktiviteter i DSU regi. Et sådant initiativ kunne være ansættelse af en person med 
ansvar for at udvikle og fastholde talenter og aktiviteter indenfor pigeskakken. 
 
 
Seniorudvalget ny formand 
Som tidligere meddelt ønskede Bent Sørensen efter 9 år som formand for udvalget at overlade 
posten til en anden.   
 
Steen Juul Mortensen har siden tilbudt at varetage funktionen, dette tilbud har jeg med stor glæde 
taget imod, i forvisning om at området i en tid fremover hermed vil være i de allerbedste hænder. 
 
Den praktiske overlevering af formandskabet har fundet sted hen over sommeren. 
 
Medlemskampagne. 
 
Projektet går som planlagt.  
Her ca. 3 uger før skakundervisningen går i gang i begyndelsen af september annonceres der 
målrettet via Facebook.  
I samarbejde med DSUs webmaster er der udviklet et tilmeldingsmodul der nemt kan bruges på de 
fleste skakhjemmesider.  
Undervisningen foregår i Aalborg og Allerød over 10 gange her i efteråret, i Aalborg på en 
brætspilscafé med central placering og i Allerød i skakklubben. Der vil de næste uger blive 
fokuseret på at rekruttere deltagere via reklame på facebook, men også via mere traditionelle 
metoder, fx opslag i lokalaviser, biblioteker m.v.  
Ift. undervisningen bliver der taget udgangspunkt i det hollandske step system. Jeg vil have kontakt 
med underviserne og bistå i deres planlægning i det omfang som underviserne finder det 
nødvendigt. 
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Flere forskellige annoncer bliver testet for at finde ud af hvilke der virker bedst, nedenfor ses et 
eksempel. 

 
 
 
De bedste hilsner  
Jakob Aabling-Thomsen 
 
 
Inspirationsmøder med Tænketanken. 
Tænketanken planlægger 3 inspirationsmøder med klubledere landet over, i løbet af 
september/oktober. Temaet ved de 3 møder i henholdsvis Randers, Kolding og København er 
idéer til medlemsfremmende aktiviteter, og man håber naturligvis på mange gode input fra de 
deltagende klubber. Jakob Aabling-Thomsen vil deltage i Randers og København, så der bliver 
god lejlighed til at spørge ind til DSUs medlemskampagne. 
 
Ungdomsgrandprix. 
Grundlæggende må sidste sæsons U-GP cyklus betragtes som en succes. Med 20 registrerede 
turneringer, kan det vel kun betragtes som, at U-GP er kommet godt fra start.  
Det har dog ikke været uden store og ærgerlige problemer. Resultatformidlingen var hele sæsonen 
været på bagkant med opdateringen. Kommunikationen kan også forbedres betydeligt, så der 
også kommer orientering omkring kommende stævner, og ikke kun resultatformidling fra allerede 
spillede turneringer. Aflysningen af Landsfinalen er selvfølgelig en kæmpe skuffelse. Her må vi 
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konkludere, at Finalen skal planlægges ved sæsonstart, så alle sikres klarhed om tid, sted og 
arrangør. 
Succesen skyldes til dels også en stor velvillighed til at give dispensationer fra reglementet, så flest 
mulige turneringer kunne indgå i første års Ungdoms Grand Prix cyklus. 
 
Udfordringer og perspektiver uddybes i evaluering fra Peter Willer Svendsen. 
 
Livesendinger fra Skakligaen. 
Med anskaffelse af 8 livebrætter i 8.hovedkreds, ser det lovende ud med hensyn til at få sendt live 
fra minimum dobbeltrunderne i ligaen. 8.HK og KSU råder tilsammen over 24 sæt, så forhåbentlig 
kan klubberne i forening finde ud af at samarbejde om at løfte opgaven.  
Det forlyder at Jylland allerede har planlægningen på plads med hensyn til livesending fra 
dobbeltrunderne, samt at der i øvrigt vil blive sendt en del live fra andre begivenheder, så alt i alt 
tegner det meget bedre end den skuffende indsats i seneste sæson. 
 
 
Turneringssystemet  
Funktionaliteten er yderligere øget i systemet, med en række nye filtreringsmuligheder, som især 
gør det meget lettere at skaffe sig overblik over den type turneringer man ønsker at spille, eller evt. 
at arrangere. Der kan nu filtreres på Hovedkredse, weekendturneringer, Seniorturneringer, 
Ungdomsturneringer o.a.  
 
Skak.dk 
Som besluttet på seneste HB møde er der nedsat udvalg til at overveje designet af unionens 
hjemmeside. Endnu er der ikke kommet skub i udvalget, det bliver et indsatsområde hen over 
efteråret.  

Lidt nemmere at vælge turnering 
Det er blevet noget nemmere at være kørestolsbruger i det danske organiserede skakmiljø. Men 
det kan godt blive endnu bedre. Nu kan jeg med et enkelt blik over indbydelser se, hvilke 
turneringer, jeg kan deltage i eller ej, så det er en kæmpe forbedring, når jeg skal vælge en 
turnering, siger Bernhard W. Sørensen fra Hillerød Skakklub. 
Bernhard er permanent kørestolsbruger og har tidligere på skak.dk efterlyst en mulighed for om 
dog ikke der kunne oprettes bare en afkrydsningsmulighed i indbydelserne, så man/han ikke hver 
gang skulle ringe til arrangørerne og høre om han kunne komme ind i spillelokalet.  
 
Som kørestolsbruger er der også et hensyn at tage over for arrangørerne. Og det er til gavn for 
den handicappede selv og hele turneringens afvikling. Som kørestolsbruger er det også vigtigt, at 
vi selv oplyser arrangørerne om at vi kommer i kørestol og derfor har brug for lidt ekstra plads i 
lokalet. Hvis vi husker at fortælle det inden turneringen, har arrangørerne en chance for at tage 
hensyn til, hvor vi skal sidde.   

Bernhard W. Sørensen tilføjer, at det ikke er helt tilfredsstillende, at der stadig er mange klubber 
der har dårlige adgangsforhold. 
  
- Men nu får de måske mod til at bede deres kommune om bedre forhold, så de kan tilbyde 
bevægelseshæmmede at besøge deres klub og blive medlem.  
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Internationalt. 
 
Carlsen skal forsvare VM i New York  
Efter en tid med usikkerhed om hvorvidt matchen ville blive flyttet til Rusland, er der nu fundet et 
spillested i New York. Der skal spilles i the Fulton Market building, som ligger et sted i Manhattans 
havnekvarter. 
 
VM Grand Prix cyklus fornyes 
Turneringssystemet, der for de allerstærkeste spillere i verden baner vej til Kandidatturneringen og 
den afgørende match om VM-titlen, ændres.  
 
 
OL og FIDE kongres i Baku. 
 
Begge OL hold har som det kan læses andetsteds haft et roligt og godt udtagelsesforløb, og ser 
frem til opgaverne ved OL med spændt forventning. Begge hold stiller med 5 spillere og en 
kaptajn/holdleder. I år har vi endvidere valgt at udnævne Thomas Schou Moldt som ”Head of 
Delegation”, med ansvar for at varetage kontakten til arrangørerne, planlægge og bestille rejser og 
være overordnet ”problemknuser” under selve stævnet, hvis der skulle opstå problemer af den ene 
eller anden art. 
 
Vi flyver med Türkish Airlines, både ud- og hjemrejse går via Istanbul. Jeg skriver vi fordi jeg har 
valgt at rejse derned sammen med holdene, og benytte mig af muligheden for at se nærmere på 
stævnet og hele menageriet, inden kongresmøderne begynder den 5/9. 
 
Jeg ser først og fremmest frem til mulighederne for at skaffe mig bedre indblik i hvad der foregår 
internationalt, og forhåbentlig også få hilst på nogle af de personer som kan være gavnlige at have 
ansigt på, i den ene eller anden forbindelse.  
 
Politisk er det mest spændende nok om der sker noget i forhold til posten som FIDE præsident. 
Umiddelbart er der efter FIDEs vedtægter ikke muligheder for det, men svage rygter antyder at vi 
måske skal tage stilling til nogle vedtægtsændringer, som kan gøre det muligt.  
 
 
På FU’s vegne 
Poul Jacobsen 


