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Beretning til HB møde 27. november 2016.  
 
 
 

Resultatdel. 

 
Siden augustmødet springer følgende udvalgte gode danske præstationer 

særligt i øjnene. 
 
Bjørn Møller Oschner lavede i august sin 3. og afgørende IM norm i 

Barcelona Spanien, hvor han med 6/9 sikrede sig udnævnelsen på 
førstkommende FIDE Presidential Board meeting. 

 
Jonas Bjerre vandt bronze ved Ungdoms EM, idet han med 7/9 gennemførte en 
fremragende turnering i gruppe U12. Dermed fik en dansker for første gang siden 

1990 medalje i et stort ungdoms stævne. 
 

Jakob Aabling-Thomsen passerede i Amager Skakforenings Jubilæumsturnering 2016 
midlertidigt IM kravgrænsen på 2400, og indløste dermed IM titlen, som allerede i 
2014 blev givet ”conditioned on Rating”. 

 
GM Allan Stig Rasmussen genvandt i Fredericia DM i hurtigskak, tak til Fredericia 

Skakforening for værtskabet, og for at træde til som arrangør med så kort varsel. 
 
Fra 30/9 til 2/10 blev der i Køge spillet om Ungdoms DM i de aldersklasser hvor der 

var tilstrækkeligt med tilmeldinger. Tak til Køge Skakklub for arrangementet, som 
endte med følgende Danmarksmestre. 

 
U08: (7 runder) 
1. John Christoffer Christensen, Silkeborg Skakklub, 7 point 

 
U08 piger: 

1. Nanna Ehrenreich, Enkeltmedlem, 4 point 
 

U10: (7 runder) 
1. Marius Bøss Sørensen, Skive Skakklub, 6½ point 
 

U10 piger: 
1. Abigail Riis Weersing, Enkeltmedlem, 4½ point 

 
U12: (7 runder) 
1. Casper Liu, GSF Caissa,  7 point 

 
U12 piger: 

1. Sigrid Erstad Jørgensen, Roskilde Skakklub, 3 point  
 
U14: (5 runder) 

1-2 Mads Paztor, BMS, 4½ point (ens korrektion!) 
1-2 Nicolai Kistrup, BMS, 4½ point (ens korrektion!) 
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U14 piger: 
1. Signe Sofie Bøss Sørensen, Skive Skakklub, 2 point 

 
U16: (5 runder) 
1. Victor Koch-Muller, Præstø Skakklub, 3½ point 

 
Martin Percivaldi blev nr. 2 ved Nordisk Mesterskab i Finland, kun overgået af GM Erik 

Blomqvist fra Sverige. Med resultatet scorede Martin også den 3. og sidste IM norm, 
og samtidig sin første GM norm. 
 

 
Organisatorisk. 

 
Perioden har i høj grad været præget af formandens lyst til at se sig om i 
”skakverdenen”, med rejser til såvel OL som Europacup for klubhold i Novi Sad, 

Serbien.  
Især OL i Baku var en kæmpe oplevelse, også på det organisatoriske plan, hvor der 

blev indsamlet en del nyttig viden om hvorledes beslutninger bliver taget i henholdsvis 
FIDE og ECU. Samtidig var det meget værdifuldt at opleve de danske hold i ”arbejde”, 
både med hensyn til de daglige forberedelser og indsatserne i turneringssalen. 

 
FIDEs Anti Cheating foranstaltninger fyldte rigtig meget ved OL, og der er næppe tvivl 

om at vi kommer til at mærke mere til den del af turneringslivet fremover. Det er 
kommet for at blive, og der vil komme krav om en eller anden grad af foranstaltninger 
ved alle turneringer, afhængig af niveauet naturligvis, men sådanne forholdsregler 

som scanninger og intensiveret kontrol ved f.eks. DM i Landsholdsklassen er en tanke 
vi sikkert skal vænne os til. 

 
Europacup for klubhold havde deltagelse af 3 danske hold, og undertegnede som en 

del af dommergruppen. Ganske interessant at prøve dommergerningen i en stor 
holdturnering, hvor dommerkontrollen med partierne er noget tættere end vi normalt 
praktiserer herhjemme.  

 
I forbindelse med begge ovenstående begivenheder er jeg blevet opmærksom på at vi 

fra dansk side kan gøre mere for at give vore dommere muligheder for interessante 
internationale oplevelser. Bl.a. kan DSU indstille de erfarne og meget aktive dommere 
til højere kategoriseringer, og vi kan hjælpe dem hertil gennem videreuddannelse og 

måske skrappere krav til vedligeholdelse af dommernes teoretiske niveau. Det er en 
mulighed, som vi bestemt skal snakke med dommerforeningen om, hvis deres 

medlemmer er interesserede, er her en oplagt mulighed for dem der går 
dommervejen. 
 

Vi nærmer os hastigt tidspunktet hvor vi skal høste de første værdifulde informationer 
af medlemskampagnen. Begge klubber har gennemført et undervisningsforløb, og det 

skal blive særdeles interessant at erfare plusser og minusser herfra. Samtidig har 
tænketanken jo afholdt 2 af 3 planlagte regionale møder med klubberne, herfra venter 
jeg med spænding på de input der er indsamlet. 

 
Når dette bilag offentliggøres vil det være alle bekendt at Skakbladets mangeårige 

redaktør har ønsket at indtræde i pensionisternes rækker, og altså har udgivet sit 
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sidste nummer. Herfra skal lyde en kæmpe tak til Thorbjørn Rosenlund for en altid 
dedikeret, entusiastisk og energisk indsats gennem mere end 39 års ansættelse som 

redaktør af Skakbladet. Opsigelsen blev sendt til Forretningsudvalget efter deadline på 
stof til blad nr. 6-2016, så der har været ganske kort tid til at overveje situationen.  
Det er oplagt nu at give Unionens informationsaktiviteter et større eftersyn, hvor der 

bliver god tid til at diskutere hvorledes fremtidens indsats på området skal formes. 
Skal der ske ændringer omkring Skakbladet, www.skak.dk og Facebooksiden, eller 

skal vi fortsætte uanfægtet? Der er mange spørgsmål, og helt sikkert mange 
meninger, i blandt hvilke vi skal finde de forstandige svar. Jeg håber HB på mødet i 
november kan tilslutte sig at vi antager en vikar til at redigere et nummer eller to af 

Skakbladet, for derved at få den fornødne tid til at beslutte, dels hvad der skal ske 
fremover, og som følge deraf også hvilken medarbejderprofil vi skal forsøge at 

ansætte til informationsjobbet. 
 
Divisionsturneringen er nu i gang, efter en planlægningsperiode som atter har været 

præget af hårde krav og uforsonlige udmeldinger fra klubber der var/er utilfredse med 
detaljer i turneringen. Enkelte klubber har ligefrem truet med konsekvenser hvis de 

ikke blev imødekommet på den ene eller anden måde. Der er ingen tvivl om at vore 
frivillige på posterne gør det bedste de kan, for at løse opgaverne til flest muliges 
tilfredshed, og der er heller ikke tvivl om at det gør ondt på disse frivillige når de 

konfronteres med nogle af de hårde meldinger der indimellem kommer dem til del. Vi 
kan ikke altid gøre alle tilfredse, og jeg vil gerne her opfordre til at man overvejer sine 

ord når man kritiserer frivilligt arbejde, ellers kommer vi til sidst i den situation at vi 
ingen frivillige kan finde, og det er næppe ønskværdigt. 
 

Unionens Elitepolitik skal have en kritisk revision, både med hensyn til hvordan vi 
agerer, og hvor mange midler vi skal bruge på området. Læser man i Dansk Skak 

Unions love §2, står det klart at vi bl.a. skal øge spillestyrken hos unionens 
medlemmer. Det er derfor i tråd med lovene når FU beder om at der bruges yderligere 

midler på at udvikle vore allerstørste talenters spillestyrke, samtidig med at vi skal 
forsøge at bruge midlerne på en måde så medlemmerne får noget for pengene, både 
repræsentativt og kvalitativt. Vi skal udvikle meget stærke spillere, og vi skal deltage 

og opnå bedst mulige resultater i turneringer som medlemmerne finder spændende, 
f.eks. OL og EM for landshold. For at undgå fremtidige diskussioner vil FU derfor bede 

HB om at beslutte hvorledes vi bruger vore midler, og ud fra disse tage en diskussion 
med alle interesserede om hvordan elitearbejdet fremover skal indrettes.  
 

 


