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Beretning til HB møde 30. marts 2018.  

 

 
Resultatdel. 

 

18. februar sluttede DM for seniorer, som var glimrende arrangeret i samarbejde mellem K41 og 

Hvidovre Skakklub, der havde fundet gode spilleforhold i Avedøre. 

Danmarksmester i klassen 50+ blev Torsten Lindestrøm fra Esbjerg Skakforening, og han kunne 

glæde sig sammen med sin ældre kollega Peter Birk Petersen fra Caissa Gladsaxe, der vandt titlen i 

65+.   

 

Xtracon Skakliga 2017/2018 blev i sikker stil vundet af Skanderborg Skakklub, foran Brønshøj og 

Jetsmark. Oprykker fra er Team Xtracon Køge og Evans Vejle. Vinderne i 2. division blev Furesø 

Skakklub, Holbæk Skakklub, SK 1968 2 og Viborg Skakklub.  

 

 

Organisatorisk. 

 

Medlemsprojektet som Rune Friborg har tilbudt DSU har nu været igennem en konstruktiv 

udvalgsbehandling, og resultatet heraf er allerede tilsendt HB i form af reviderede og mere 

uddybende oplæg. Det er udvalgets opfattelse at projektet er værd at investere i, under forudsætning 

af at den nødvendige klargøring til at kapitalisere af kampagnen finder sted.  

 

 

Voksenskaklejren, som blev afholdt i gode rammer på Løgumkloster Højskole, blev en stor 

succes. Ikke alene var der 45 deltagere, men alle var meget motiverede og gjorde en stor indsats for 

at få det maksimale ud af weekenden, både med at lære nye tricks og teknikker, men så sandelig 

også for at lære nye skakvenner at kende. Ved den afsluttende frokost bad vi deltagerne komme 

med kommentarer til weekenden, og de var alle meget positive, med ønske om flere lejre, herunder 

en på Sjælland. Så ingen tvivl om at vi skal i gang med at arrangere flere lejre, hvilket deltagerne 

også blev stillet i udsigt, så HB må meget gerne se sig om efter egnede steder rundt omkring i 

landet. 

 

DGT udviklings støtte. Som jeg sporadisk har omtalt tidligere var der chance for at DK kunne få 

lov at indkøbe DGT udstyr til særligt favorable udviklingspriser, som ellers kun har været 

forbeholdt absolutte udviklingslande i f. eks. Afrika, Sydamerika og Asien. Jeg har nu fået oplyst at 

indkøbene kan ske i forbindelse med værtskab for FIDE arrangementer, f.eks. U-VM, OL etc. Vi 

kan desuden få lov at placere en ordre uden denne betingelse, og det vil jeg naturligvis gerne 

anbefale at vi gør, og at vi udnytter det bedst muligt, til gavn for flest muligt. Da udstyret ikke må 

sælges foreslår jeg at de enkelte hovedkredse meget hurtigt opgør behovet i hovedkredsen, og 

sender mig en bestilling, således at vi kan placere en større samlet ordre. Dette er naturligvis en 

velkommen afgørelse, i lyset af det materialeindkøb vi tidligere har besluttet. 

 

Eliteudvalget har programsat den første træningssamling til weekenden fredag den 20. april til 

søndag den 22. april, hvor der er truffet aftale med GM Iossif Dorfman fra Frankrig. Dorfman var 

træner/sekundant for den 13. verdensmester Garry Kasparovs i hans fire første VM-matcher mod 

Anatoly Karpov. Sidenhen flyttede han til Frankrig, hvor han har trænet mange af de bedste franske 

stormestre. Hans mest kendte elev, som han trænede siden han var 9 år, er Etienne Bacrot der i 
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1997 blev stormester i en alder af 14 år og 2 måneder, som verdens dengang yngste GM 

nogensinde.  

Weekenden indledes med et programsat spillermøde fredag aften, hvor eliteudvalget vil fremlægge 

sine tanker omkring det fremtidige elitearbejde. Eliteudvalget har et ønske om involvering af eliten 

på områder som fx. antallet af træningssamlinger, indhold på træningssamlingerne, 

overordnet prioritering af midlerne og hvordan vi får de afsatte midler til at række bedst muligt. 

 

Divisionsturneringen. 

Statusrapport fra Divisionsturneringslederen er udsendt som selvstændigt bilag. Han afslutter med 

nogle anbefalinger til opstramninger, som virker både rimelige og fornuftige. Hvis ellers HB er 

enige heri, forekommer det fornuftigt at formalisere anbefalingerne i reglementet.  

Afslutningen i Xtracon Skakligaen foregik endnu engang hos Skanderborg, og endnu engang var vi 

begunstiget af et kompetent og vel gennemført arrangement, tak de mange frivillige fra 

Skanderborg for det.  

Det er min fornemmelse at denne sæsons arbejdsfordeling mellem divisionsturneringsudvalget og 

divisionsturneringslederen har fungeret meget tilfredsstillende, det virker som en brugbar løsning 

fremover.  

Diskussionen mellem brætpoint og matchpoint kører som en konstant summen for ørerne. Nu tester 

vi ved pokalfinalestævnet, og ganske hurtigt efter dette stævne kunne jeg godt tænke mig at spørge 

samtlige divisionsklubbers ledelse om deres stilling til spørgsmålet. Og samtidig kunne jeg tænke 

mig at spørge om en ændring kan sættes i værk allerede førstkommende sæson.   

 

Statusrapport fra ungdomslandstræneren: 

Året 2018 startede med den store skaktur til Bad Zwischenahn tæt på den hollandske grænse. I år 

var der over 65 deltagere på turen, hvilket var ny deltagerrekord.  

En af årsagerne til fremgangen var samarbejdet med Chess House i Aarhus om at lave en bustur 

derned.  

 

Den 1. marts blev der udtaget spillere til årets store ungdomsstævner. Vi deltager i ganske mange: 

 

European Youth Team Chess Championship 2018 spilles i Bad Blankeburg i Tyskland fra den 11. 

juli til den 19. juli. Et hold består af fire spillere og til dette stævne for spillere i årgang 2000 eller 

yngre har jeg udtaget følgende hold: 

1. Jonas Buhl Bjerre, Skanderborg (2378) 

2. Filip Boe Olsen, Nordre Skakklub (2319) 

3. Bjarke Hautop Kristensen, Evans (2166) 

4. Julio Guillermo Quiñones-Maletti, BMS (2133)  

 

Ungdoms EM spilles i perioden 19. august til 30. augsut i Riga i Letland. Det bliver årets store 

internationale ungdomsturnering,  

og det ser ud til at vi bliver omkring 15 danske deltagere. Udtagne spillere til dette stævne er: 

U08: Ingen udtaget 

U10: John Christopher Christensen, Silkeborg 

U12: Albert Mechlenburg Møller, FREM 

U14: Jonas Buhl Bjerre, Skanderborg og Nienke van den Brink, BMS 

U16: Filip Boe Olsen, Nordre 

U18: Bjarke Hautop Kristensen, Evans og Ellen Fredericia Nilssen, ØBRO 
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Junior VM for spillere under 20 år spilles i Gebze i Tyrkiet. Turneringen spilles fra den 4. 

september til den 16. september. Til dette stævne deltager Danmark med en spiller i begge rækker. 

Åben række: IM Jesper Søndergaard Thybo, Jetsmark - Kvinderækken: WFM Maria Vasova, 

Ålborg Skakforening. 

 

Ungdoms VM for U14 til U18 spilles på halvøen Halkidiki i Grækenland fra den 19. oktober til den 

1. november. Her er følgende spillere udtaget:  

U14: Jonas Buhl Bjerre, Skanderborg 

U16: Filip Boe Olsen, Nordre 

U18: Pladsen står åben indtil videre og kan søges af spillere i U14-U18 inden den 31. marts.   

 

Kadet VM for U08 til U12 spilles i perioden 3. november til den 16. november i Santiago de 

Compostela i Spanien. Her er følgende spillere udtaget: 

U10: John Christopher Christensen, Silkeborg 

U12: Andreas Cort Maleeva Hansen, Nørrebro  

 

World Youth U-16 Chess Olympiad 2018 spilles i Manavgat-Antalya, Tyrkiet fra den 24 november 

til den 3. december. Er der interesse blandt de bedste spillere i årgang 2002 sender vi også et hold 

afsted her. 

 

Der er inviteret til træningssamling for de yngste i Chess House den 25. maj til den 27. maj, hvor 

IM Klaus Berg underviser, og hvor der om lørdagen arrangeres en match mellem juniorer og 

seniorer. 

 

De ældste holder træningssamling i Chess House den 15. juni til den 17. juni, hvor det er lykkedes 

at få Iossif Dorfmann til Danmark. Et spændende navn der i mange år har trænet den franske elite. 

 

Jeg har en forespørgsel ude ved Præstø Skakklub, om de i lighed med tidligere år vil åbne dørene til 

træningssamling og match i juni måned.  

 

Med venlig hilsen  

Mads 

 

 

Statusrapport fra kvindelandstræneren: 

 

2. træningssamling 

I november afholdt vi træningssamling i Århus, hvor Jacob Vang Glud underviste holdet i spanske 

strukturer. Programmet var som tidligere sat op med en kombination af traditionel undervisning, 

partigennemgang, taktiske øvelser og spil mod hinanden i udvalgte stillinger. Formatet er stort set 

som tidligere samlinger. 

 

2.5 træningssamling 

I Januar afholdt vi en samling, hvor vi gennemgik åbningsteori inden for Modtaget 

Dronningegambit og Nimzoindisk. Derudover havde vi en online landskamp mod Norge. 

Landskampen var en stor succes og blev dækket live til relativ stor opmærksomhed. 

 

Træningstur til Capelle La Grande 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Vi har været afsted 6 kvinder og 1 træner til Capelle La Grande i marts måned. Skakligt var det ikke 

en kæmpesucces, stort set alle mistede rating, men det byggede bestemt på holdånden og gav rigtig 

meget socialt. Et mindst lige så væsentligt formål med turen har været at skabe opmærksomhed 

omkring kvindeskak, båden inden for DSU, men også for omverdenen. Det var derfor glædeligt at 

Deloitte sponserede turen med 25.000, og vil anvende noget billedmateriale vi har fået lavet med 

Kasparov til markedsføring, primært rekruttering. Kvinderne har i forbindelse med turen lavet 

daglige opdateringer på kvindelandsholdets facebookside, samt en afsluttende video. Materialet 

synes at have nået vidt omkring, bl.a. har en del ikke-skakspillere kommenteret på trænerens 

manglende evner inden for bordtennis og bordfodbold. 

 

Kommende aktiviteter 

Vi har 2 træningssamlinger mere før OL. 1 i april i Århus og 1 i maj i København. Derudover 

forsøger vi at arrangere en venskabskamp online mod Sverige, som den vi havde mod Norge. OL 

holdet bliver udtaget ultimo maj, og for dem som skal afsted vil der være et forløb, hvor der 

fokuseres på åbningsrepertoire. 

 

Venlig hilsen 

Peter Thorsbro.  

 

 

DM og Påskestævnet i det hele taget bør måske underkastes et nærmere eftersyn med henblik på at 

overveje moderniseringer af turneringsformer og vilkår. Måske er det tiden at udtage LH klassen 

efter Elo rating, og gøre det tidligere end tilfældet er i dag. Også øvrige klasser kan komme under 

luppen, bl.a. er det nærliggende at konkludere at Kvinde DM klassen ikke er en succes, og i stedet 

forsøge at etablere et årligt pige- og Kvinde DM, som en selvstændig begivenhed. 

 

 


