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Beretning til HB møde 3. september 2017.  
 
 
 
 

 

Resultatdel. 
 
 

DM i lyn 2017 blev langfredag genvundet af GM Allan Stig Rasmussen. 
 

Danmarksmesterskabet blev genvundet af GM Mads Andersen med ½ points forspring 
til GM Allan Stig Rasmussen. 
 

Poul Rewitz vandt Kandidatklassen med 6 point af 7 mulige. 
 

Jens Ramsdal vandt titlen som Junior DM, på bedre korrektion end Jonas Bjerre.  
 

Ellen Kalkulidis blev Nordisk mester i Skoleskak i ældste gruppe.  
 
Dansk sølvmedalje ved EM for hold i 65+ klassen. Holdet bestod af Pouelsten Holm 

Grabow, IM Bent Sørensen, Jacob Øst Hansen, Thorbjørn Rosenlund og GM Jens 
Kristiansen. 

 
Bent Sørensen vandt individuel guldmedalje med scoren 6/8 på bræt 3. 
 

Ellen Kalkulidis vandt sølv ved Nordisk Mesterskab for kvinder. 
 

 
 
Organisatorisk. 

 
DM i Rebild blev flot afviklet af arrangørerne, som gjorde en kæmpe indsats for at få 

alt til at klappe, og det lykkedes absolut godt for dem.  
Desværre kan det samme ikke siges om hotellets indsats, som i ganske mange 
tilfælde var stærkt kritisabel, med adskille brud på indgåede skriftlige aftaler. Da 

regningen fra hotellet kom bad jeg kassereren om kun at betale 2/3 af det krævede 
beløb, og vi meddelte samtidig hotellet vor utilfredshed og forlangte et klækkeligt 

afslag i prisen, alternativt ville vi indklage dem for branchens eget klagenævn.  
Det skal siges at hotellet ret hurtigt erkendte fejlene, og indrømmede os et fornuftigt 
nedslag, for at få sagen lukket ned i en fart.  

  
De store danske traditionsturneringer gør det godt. Copenhagen Chess Challenge, 

Horsens Lang Weekend, Sondex Cup, og nu næste gang Odense Mesterskabet 
fastholder deres store deltagerantal, det kan man absolut kun glæde sig over. 
 

Xtracon Chess Open satsede i år meget hårdt med fremragende skaknavne på 
deltagerlisten, og det var uden tvivl medvirkende til at der atter blev sat 

deltagerrekord, denne gang var der 430 deltagere til start i turneringen, hvilket var 
fremgang på 1 i forhold til 2015 hvor der første gang deltog mere end 400.  
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Divisionsturneringsudvalget har lavet et godt stykke forberedende arbejde til årets 

divisionsturnering, og endda på bedste måde håndteret det triste faktum at Philidor 
valgte at trække holdet, da man ikke kunne finde tilstrækkeligt med kvalificerede 
spillere. Forhåbentlig har vi set alle indvendinger, og kan godkende forslaget uden 

ændringer.  
Desværre har udvalget endnu engang oplevet at klubber har truet med konsekvenser 

i form af at trække sig fra turneringen hvis ikke de fik deres krav opfyldt – det er en 
skidt tendens og bestemt ikke fremmende for udvalgsmedlemmernes lyst til at lave 
frivilligt arbejde. Jeg vil stærkt appellere til at de som benytter sig af disse taktiker 

lægger stilen om, det skulle gerne være en glæde at ”arbejde gratis” for andre. 
 

 
Eksperimentet med en pigetræner har været vellykket, med gode arrangementer og 
tilfredse deltagere. Desværre ønsker træneren at stoppe pr. 31/12-2017, bl.a. fordi 

han føler at han bruger alt for meget energi på ”forhandle med” pigerne og deres 
forældre for at få dem til at deltage.  

 
Kvindelandsholdet er i gang med et langt tilløb til OL 2018. Peter Thorsbro og spillerne 
har haft de første samlinger, og lagt planerne for hvordan der skal arbejdes. Bl.a. vil 

de gerne selv forsøge at samle sponsormidler ind, og de har derfor spurgt om der 
oprettes en konto hvor indsamlede midler kan stå indtil holdet beslutter at bruge dem. 

 
Breddeskakken har længe udmærket sig ved at fungere fremragende, og stort set 
ubemærket. Der er ikke ret mange turneringsalternative aktiviteter på området, og 

det skal vi prøve at ændre på. Vi har jo afsat budgetmidler hertil, så jeg har konkret 
spurgt Vagn Lauritzen om vi måske kan leje os ind på Løgumkloster Højskole, og 

forsøge os med at arrangere ”Skaklejr for Voksne”. Jeg har aftaler med kompetente 
undervisere, så når der er fundet lokaliteter mangler kun at beslutte indhold og form. 

Her er gode ideer naturligvis særdeles velkomne. 
 
 

Bestræbelserne på at sammensætte et ”Ungdoms-FU” fortsætter. Der er tilsagn fra 3-
4 kompetente og dygtige mennesker, så jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til at få 

sammensat en god gruppe, som udelukkende skal beskæftige sig med at udvikle 
ungdomsskakken.  
 

Det er i den forbindelse en stor glæde at kunne berette at der er lavet en aftale med 
Dansk Skole Skak om at DSU overtager kvalifikationspladserne til Nordisk Mesterskab 

i Skoleskak, og det er naturligvis oplagt at pladserne skal besættes ved Ungdoms DM. 
Aftalen er gældende fra tidspunktet hvor den er indgået, så de første kvalifikationer 
finder sted allerede ved Ungdoms DM i Skanderborg til oktober. Det gælder såvel for 

åben række som for Pige NM, mens vi indtil videre regner med at deltagere til NM for 
Hold skal findes i samarbejde med DSS, da det er eneste mulighed for at overholde 

formalia til kvalifikationen. Det er en del af aftalen at DSU naturligvis også overtager 
værtskabet når det er Danmarks tur, hvilket sker første gang i 2020. 
 

I sommer havde jeg atter den glædelige oplevelse at besøge Tjele Skaksommerlejr, 
og nyde det fantastiske arbejde der lægges for dagen der. Der er ingen tvivl om at 

der her ydes indsatser som er af uvurderlig betydning for Dansk Skak Union, såvel på 
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bredde- som eliteområdet.  
Under besøget havde jeg et inspirerende møde med nogle af de bærende kræfter på 

lejren, hvor vi talte om konkrete områder hvor Skaksommerlejren ønskede et tættere 
samarbejde med DSU. Bl.a. havde de et ønske om at kunne uddele diverse brochure 
og propaganda materiale til de lejrdeltagere som ikke er DSU medlemmer, men 

sandsynligvis gerne vil være det. Desuden vil de gerne kunne låne materiale til lejrens 
afvikling via DSU, det er naturligvis et stort ønske, men alligevel lovede jeg at bede 

HB overveje det. Det handler om at kunne låne bræt, brikker, ure i samme antal som 
der er deltagere på lejren. Umiddelbart er det en stor investering, men når man tager 
med i overvejelserne at materialerne også kan bruges ved andre DSU begivenheder, 

f.eks. pokalfinalestævnet og andre større begivenheder, så giver det alligevel god 
mening. Skaksommerlejren har en opsparing til materialer, og vil gerne stå for 

halvdelen af investeringen, fordelt med 50% kontant og 50% lån i DSUs 
materialefond. 
 

Nordisk Skakforbund holdt i juli måned kongres i Stockholm i forbindelse med 
fejringen af Sveriges Skakforbunds 100 års jubilæum. Referatet fra kongressen 

udsendes som bilag, men et par enkeltheder skal med her. 
Titlen som Nordens Skakspiller deltes Mellem Magnus Carlsen & Helgi Dam Ziska. 
Gunnar Bjørnsson fra Island valgtes til NSF formand for de næste 2 år.   

Håkan Jalling fra Sverige valgtes til Generalsekretær for Nordisk Skak Forbund. 
 

Arbejdet med udformning af en Elitepolitik er desværre ikke kommet så langt som vi 
havde håbet, men lidt fremskridt er der dog at berette om. GM Mads Andersen har jeg 
talt med, og han mener nok at han kan påtage sig at fungere som talsmand for 

elitespillerne, så på den led har vi nu fået en at snakke med. Vort arbejde med at 
sammenskrive et udspil til elitepolitik er til gengæld ikke kommet langt, så der 

resterer meget på den front.  
Mht. udmøntningen af elitepolitikken, så er det næppe forbigået nogens 

opmærksomhed at der er udtaget et hold til EM. Status i skrivende stund er et hold 
med 1 GM og 4 IM. Det forventes at GM Allan Stig Rasmussen fungerer som spillende 
holdleder, suppleret af en åbningscoach som arbejder hjemmefra, forhåbentlig GM 

Niels Grandelius hvis vi ellers kan blive enige med ham om økonomien. Hvis ikke der 
sker uheld ser det ud til at vi kommer til at holde os inden for budgettet, hvilket jeg er 

særdeles tilfreds med. 
 
Som alle sikkert har bemærket stopper GM Lars Schandorff som landstræner efter EM 

for landshold. Jeg er endnu ikke afklaret med hvorledes der skal fortsættes, så der 
håber jeg HB kan bidrage med nogle gode idéer. Skal vi fortsat have en landstræner, 

eller skal vi erstatte med en Eliteansvarlig, og hvilke opgaver skal den pågældende 
have? 
 

Kun 1 dansk hold ønsker at deltage i Europacuppen for klubhold som spilles i Antalya 
Tyrkiet. Nordkalotten tager afsted, mens de øvrige adspurgte hold ikke kunne 

mønstre hold eller økonomi til at deltage. Der bliver dansk islæt på dommerfronten, 
idet DSU formanden atter deltager.   
 

FIDE har på et møde under Reykjavik Open besluttet at stramme voldsomt op på 
håndteringen af krav til dommere i Elo ratede turneringer. Der er ikke øgede krav til 

dommerne, men øgede krav til at forbundene sørger for at have formalia i orden. Og 
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straffene for ikke at have det er ganske voldsomme, så jeg har naturligvis strammet 
op på vor egen administration for at undgå DSU rammes for meget. 

Kort fortalt skal dommernes licenser hos FIDE være i orden, og dommerne skal leve 
op til de aktivitetskrav som FIDE stiller. Aktivitetskravet er så beskedent som en 
turnering pr. 2 år, så alle bør kunne være med, uden større problemer. 

Den administrative stramning er udmøntet ved at der er lavet et særligt 
dommerkartotek i vort medlemskartotek, og samtidig har jeg besluttet at nedsætte et 

dommerudvalg, som dels skal beskæftige sig med uddannelse og videreuddannelse af 
danske dommere, dels sørge for at dommernes registrering og kategorisering hos 
FIDE er up to date. I forbindelse med det foreløbige arbejde har Per Rasmussen 

minutiøst gennemgået og aktualiseret samtlige danske dommer registreringer i vort 
kartotekssystem, en kæmpe indsats som jeg gerne her vil sige tak for. 

Medlemmer af dommerudvalget er IA Vagn Lauritzen, IA Lars-Henrik Bech Hansen, IA 
Per Rasmussen, IA Aage Dalstrup Olsen og IA Poul Jacobsen.  
 

1. retsmøde i det som efterhånden kaldes Udlændingesagen er afholdt i Odense den 
11. august, og som det allerede er bekendtgjort blev resultatet ikke som vi havde 

ønsket. Vi skal på HB mødet beslutte hvorledes DSU ønsker at forholde sig fremover i 
denne sag, og vi skal gøre det med stor opmærksomhed på de konsekvenser 
beslutningen kan få for DSU. Udskrift fra retsbogen samt vor advokats anbefalinger i 

den forbindelse medsendes som bilag, og skal indtil videre behandles fortroligt. 
 

Retssagen er naturligvis en regulær ”erotik dræber” hvis jeg må bruge det billede. 
Den suger så godt som enhver dråbe arbejdsglæde og energi ud af kroppen på, ikke 
alene undertegnede, men i høj grad også det øvrige FU. Som det flere gange af 

beretningen fremgår, kniber det med de ønskede arbejdsmæssige fremskridt på flere 
sagsområder, og det kan jeg naturligvis kun beklage, vi deler vist alle ønsket om at 

være kommet langt videre. Årsagerne spænder vidt og skal ikke dissekeres her, men 
konklusionen er klar, med de ressourcer som er til rådighed, skal vi økonomisere med 

de kræfter vi råder over. 
 
 


