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Beretning til HB møde 12. november 2017.  

 

 
Resultatdel. 

 

Som aftalt spares der i denne del af beretningen på ordene, så jeg vælger at støtte mig til tesen om at 

et billede siger mere end 1000 ord, for denne historie skal naturligvis i annalerne. 

 

 
 

Europamestre for Ungdom 2017, i U18 Jesper Søndergaard Thybo og i U14 Janas Bjerre. En helt 

fantastisk begivenhed for ikke alene de 2 vindere, men så sandelig også for Dansk Skak Union.  

 

Organisatorisk. 

Ovenstående er et resultat som vi skal forsøge at få det bedste ud af i form af opmærksomhed 

omkring vores sport og organisation, og i form af at udnytte de døre det pludselig åbner 

internationalt. Både ved Europacup for klubhold og ved EM for landshold er jeg blevet kontaktet af 

ledere fra øvrige lande som både ønskede Danmark tillykke, og bød sig til mht. konkrete 

samarbejdsinitiativer, og ønsker om at se de 2 Europamestre i deres turneringer. 

 

EM for landshold er netop afsluttet, og disse linjer skrives dagen efter mens jeg venter på mit fly 

hjem. Danmark var på forhånd seedet son nr. 31, vi sluttede som 34, så et nogenlunde forventeligt 
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resultat. Holdet arbejdede, så vidt jeg kunne vurdere, med stor seriøsitet og energi, og virkede ligeså 

motiveret som det landshold jeg oplevede for et år siden ved OL i Baku. Jeg er således blevet 

bekræftet i min overbevisning om at den elitepolitik vi stræber imod, vil kunne fungere 

tilfredsstillende i de kommende år, både mht. til udvikling af vore talenter og mulighederne for at 

sende fornuftige hold afsted til de landsholdsturneringer vi skal deltage i. 

 

Under opholdet talte jeg med den Finske holdkaptajn, som oplyste at de Finske spillere ikke får 

honorar for at spille, men som de Danske naturligvis dækket rejse og ophold. De Islandske spillere 

har forskellige vilkår, afhængig af om det er OL eller EM de er til. Ved EM får de enkeltværelser og 

ingen aflønning eller honorar. Ved OL får de honorarer men til gengæld skal de bo på 

dobbeltværelser. De får ikke udbetalt diæter, men naturligvis dækket rejse og ophold. 

 

Vi er med andre ord ikke det eneste land som strammer op på vilkårene for at spille på landsholdet, 

det sker også andre steder.  

 

Som bekendt har DSU nu overtaget kvalifikationspladserne til Nordisk Mesterskab for Ungdom, og 

det er naturligvis noget der forpligter og som kommer til at præge vort ungdomsarbejde fremover. 

F.eks. er det påkrævet at vi indretter vore kvalifikationsturneringer hensigtsmæssigt, så der er 

fornuftig aldersmæssig sammenhæng mellem vore turneringer, og Nordisk Mesterskab. Derfor 

lægger vi op til at dele Ungdoms DM i 2 turneringer, henholdsvis åben og Pige DM, altså samme 

struktur som kendes fra skoleskakken. Det betyder at pigerne fremover får 2 chancer for at 

kvalificere sig, hvilket giver god mening for de stærkeste piger. 

 

Vagn Lauritzen har indhentet tilbud på højskoleophold, så nu skal vi have afprøvet ideen med 

”skaklejr for voksne” – vi skal simpelt hen i gang med at lave tilbud til almindelige klubspillere, de 

skal også have noget fra DSU. 

 

Internationalt. 

Fra den 7/10 til 15/10 blev der afviklet European Chess Club Cup i Gonya Tyrkiet. Nordkalotten 

var eneste danske deltager, mens IA Poul Jacobsen deltog som Deputy Chief Arbiter med ansvar for 

kvindeturneringen. Samtidig afviklede FIDE samme sted den 88. FIDE kongres, som jeg naturligvis 

også deltog i i det omfang dommerjobbet tillod det.  

 

Størst opmærksomhed var der nok omkring magtkampen mellem President Kirsan Ilyumzhinov og 

Deputy President Makropoulos. Op til mødet i Executive Board blev der holdt intense møder 

mellem parterne og deres advokater, og desuden oplevede adskillige delegerede atter henvendelse 

fra Russiske ambassader med anmodning om at støtte Kirsan ved den afstemning der var lagt op til. 

Efter megen diskussion endte vi med en situation hvor der skulle stemmes om en opfordring til 

Kirsan om ikke at genopstille ved næste kongres. Kirsan tabte denne afstemning med 37-20 og 2 

lande som undlod at stemme. Jeg skal understrege at resultatet ikke er juridisk bindende for Kirsan, 

han kan stadig genopstille til en ny periode hvis han vil, men det skal betragtes som en venlig 

opfordring.   

 

På HB mødet skal vi tage stilling til oversættelsen af nye regler for skakspillet som blev vedtaget 

hernede, det er ikke noget jeg vil gå i detaljer med her.  

 

Derimod kan jeg oplyse at jeg med meget kort varsel blev bedt om at lave et oplæg for Qualification 

Commission omkring de problemer DSU har i forhold til de høje gebyrer på Round Robin 
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turneringer. QC endte med at anbefale FIDEs kasserer en løsning som i nogen grad imødekommer 

de danske ønsker, det er langtfra så godt som jeg havde håbet på, så jeg påtænker at arbejde videre 

for en bedre deal.  

  

ECU holdt kongres under det netop afsluttede EM for landshold. Af særlig interesse kan nævnes at 

det, på trods af aktiv modstand fra Makropoulis på vegne af FIDE, blev besluttet at der fremover 

skal være mindst 25% dommere af begge køn i ECUs topturneringer. Så hvis et arrangørland ikke 

kan honorere dette, må de låne kvindelige dommere til afviklingen. Dette har også relevans for 

Danmark, i den forstand at vi skal forsøge at få uddannet kvindelige dommere, ikke for at afvikle 

ECU top turneringer, men for ganske enkelt at få kvinder mere med i det organisatoriske arbejde.  

 

Igen har der været udfordringer med divisionsturneringen i form af hold som trak sig sent, men 

heldigvis fik udvalget hurtigt fundet en god løsning på problemerne. Også i år har 

Divisionsturneringslederen følt sig tvunget til at give hold dispensation til at bruge spillende 

kampledere, fordi klubberne angiver at de ikke har andre muligheder. Det er ikke godt nok, og det 

er et problem vi skal have adresseret. Vi kan ikke sige til nogen politiker at vi er en meget seriøs 

sport, som for øvrigt lader en af hjemmeholdets spillere være dommer samtidig med at han selv 

spiller med i kampen?! Det holder ikke, så jeg vil indtil bedre idéer kommer på banen bede HB 

tænke over, om vi fra sæsonen 2018/19 skal opkræve større startgebyrer fra alle klubber, og bruge 

af disse midler til mod betaling af kørsel og et passende honorar, at hente dommere ind fra andre 

klubber.  

 

Fremtid. 

Desværre er der stadig ikke fundet det sidste medlem af Ungdoms FU, så jeg håber meget stærkt på 

hjælp fra HB hertil. Vi mangler en til at tage det indledende slæb for bordenden, de som hidtil har 

sagt ja til at medvirke har alle kategorisk sagt nej til lige præcis den tjans – og den er ret så vigtig. 

Jeg er dog stadig optimist mht. at få udvalget i gang, så vi skal under budgetbehandlingen have en 

drøftelse af hvilke budgetområder der skal forvaltes af det kommende ungdoms FU.  

 

Årsskiftet er også lig med farvel til Lars Schandorff som landstræner, og Peter Grove som pige 

ansvarlig. Herfra skal lyde en tak til begge for det udførte arbejde.  

 

 


