
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Beretning til HB møde 26. august 2018.  

 

 
Resultatdel. 

 

 

Siden sidste HB møde har vi fået en ny Danmarksmester, og endnu en gang er der sat et frisk ansigt 

på titlen, som IM Bjørn Møller Ochsner erobrede med den fantastiske score 8 point af 9 mulige, 

hvilket er det mest suveræne mesterskab i nyere tid. At de unge talenter trænger sig på i den 

absolutte elite afsløres tydeligt med følgende slutstilling: 

 
Slutstillingen i Landsholdsklassen: 
1. IM Bjørn Møller Ochsner, 8 point 
2. - 3. FM Jonas Buhl Bjerre, 6 point 

2. - 3. IM Jesper Søndergård Thybo, 6 point  
4. GM Allan Stig Rasmussen, 5½ point 
5. IM Mikkel Djernæs Antonsen, 4½ point 
6. IM Martin Percivaldi, 3½ point 
7. - 9. FM Poul Rewitz, 3 point 
7. - 9. IM Mads Hansen, 3 point 
7. - 9. IM Nikolaj Borge, 3 point  

10. IM Rasmus Skytte, 2½ point 

 

Kandidatklassen som IM Jakob Aabling-Thomasen vandt afslørede samme tendens, med Viktor 

Hårmark Nielsen og FM Mikkel Manosri på de følgende topplaceringer. 

 

 

Xtracon Chess Open gjorde sig igen bemærket ved at samle 397 deltagere til start, i en turnering 

som lidt overraskende blev vundet af Jon Ludvig Hammer, der foruden Norge også repræsenterer 

hovedsponsoren via Team Xtracon Køge. Fantastisk at det stadig kan lade sig gøre at samle så 

fantastisk stort et felt til turneringen, og stor tak til arrangørerne for det kæmpe arbejde der udføres. 

 

 

Organisatorisk. 

 

FU arbejdet siden påske har været præget af opstarts vanskeligheder. Dels havde de nye FU 

medlemmer en del allerede planlagte ferier, dels har formanden også været temmelig 

omkringfarende, og endelig har kassereren kæmpet med regnskabsudfordringen. Alligevel synes jeg 

der er opnået en del resultater, men det ændrer ikke ved at vi lige nu står med store udfordringer, 

ikke mindst ved at finde en ny kasserer. Jeg håber snarest at få en aftale i stad med en kvalificeret 

ansøger, men der er absolut ikke nogen garanti herfor. Så i skrivende stund kan jeg ikke afvise at vi 

ender op med at skulle betale os fra at få arbejdet udført, det vil være voldsomt ærgerlige penge at 

give ud, men måske nødvendigt. Ud fra mine samtaler med den afgående kasserer kan jeg allerede 

nu sige at vi nok skal kigge grundigt på de tilknyttede arbejdsopgaver, det står mig i hvert fald mere 

og mere klart at kassereren har haft et betydeligt større arbejdspres end vi umiddelbart fornemmede.  

 

Skaksalget skal som følge af Toms udtræden have et nyt bestyrelsesmedlem, og jeg er af den 

opfattelse at vi skal besætte denne post med det samme. Den kommende kasserer får rigeligt at se 

til, så medmindre han insisterer på posten, vil jeg foreslå at vi besætter posten med en anden. 
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Imageprojektet har siden påske sat sig sine første spor, ikke alene i form af synlige grafiske 

elementer og videoer, men i høj grad også i debatten på de sociale medier, hvor meninger brydes 

mange steder. Enkelte debattører går langt i deres agitéren, hvilket både har ført til udelukkelser af 

enkelte far Facebook diskussionsgrupper, og spammails rettet mod HB og andre organisatoriske 

kræfter. Samtidig lægger jeg mærke til, at DSU får masser af likes og andre tilkendegivelser far folk 

hvis navne er os totalt ukendte, så der er ingen tvivl om at Rune Friborg skaffer os opmærksomhed. 

Fredag den 24. august afvikles det første af de aftalte Events, i har sikkert alle sammen efterhånden 

set og hørt om, indbydelsen til Copenhagen Chess Slam på Chateau Motel, hvor der lokkes med et 

overflødighedshorn af skakbegivenheder. Jeg tager naturligvis derind, og det vil da glæde mig at se 

andre her fra kredsen derinde, jeg synes det er vigtigt at signalere opbakning fra vor side.   

 

Af nye grafiske elementer har vi jo især fået det digitaliserede LOGO. Jeg vil gerne allerede her 

varsle at vi kommer til at tage stilling til det, forstået på den måde at det foreslås ophøjet til officielt 

DSU logo, og ikke blot et midlertidigt kampagne element.  Det videre forløb med imagekampagnen 

efter begivenheden i København søger jeg planlagt snarest, så de respektive områder i landet kan 

pejle sig ind på deres kampagnetider.  

 

Medlemskampagnedelen er jo klubbernes afdeling først og fremmest. Jeg forventer at man i alle 

hovedkredse sammen med de mest ivrige klubber er i gang med at planlægge hvad der skal ske, og 

også tage stilling til hvordan man vil modtage nye medlemmer – hvis ikke er det i hvert fald tiden at 

komme i gang med det. Og her skal man naturligvis huske at DSU ved Thomas Hauge Vestergaard 

står parat til at hjælpe med såvel reklamekampagne på Facebook, samt tryk af lokale brochurer, 

flyer m.v. Igen, hvis man ikke gør noget på disse fronter, så hjælper man stærkt med til at gøre det 

samlede initiativ til en fiasko.  

 

FIDE trænerkursus er netop afviklet i København, hvor 7 danske deltagere blev undervist af GM 

Grivas. Jeg var selv til stede som kontaktperson/kursusansvarlig, og det var mit indtryk at 

deltagerne virkelig fik en del ud af kurset, og bestemt blev godt klædt på til at fungere som trænere. 

Et indtryk som deltagerne også har bekræftet når jeg har talt med dem efterfølgende.  Alle bestod 

kurset med godt resultat, og jeg håber og tror at denne form for lederuddannelse kan være med til at 

sætte nogle initiativer i gang rundt omkring i landet. For ikke alene må de nu fungere som officials 

ved FIDE og ECU stævner, de har også certifikat på at de er internationalt træneruddannede, og 

som sådan et bevis overfor kommuner på at de kan levere et seriøst og professionelt stykke 

trænerarbejde. Jeg håber i vil søge at benytte jer af de kompetencer deltagerne har fået, det kan kun 

styrke det arbejde vi skal lave med at gøre skak interessant. 

 

Divisionsturneringen kommer til at fylde lidt på mødet. Flere henvendelser til mig har handlet om 

at åbne op for at man kan spille i flere holdturneringer, hvis man orker det, så FU kommer med et 

forslag fra 2 HK som, hvis det vedtages, betyder at divisionsturneringen ikke er til hinder herfor. 

Det er herefter op til hovedkredsene at indrette deres egne regler på området.  Jeg har jo truet med at 

ville spørge formændene for Divisionsklubberne om for eller imod matchpoint kontra brætpoint. Af 

forskellige årsager har jeg ikke fundet plads til at gennemføre undersøgelsen, men tanken er ikke 

død. 

 

Europacup for klubhold banker på døren i oktober, og Danmark har, takket være en diplomatisk 

indsats fra Arild fået lov at stille med 4 hold, og det udnytter vi. Det ekstra hold er et resultat af de 

mange stormestre som spiller i den danske divisionsturnering, idet der er en regel som muliggør 4 

hold hvis der deltager 20 stormestre eller mere i divisionsturneringen. 
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DGT Udstyr 

 

Det lykkedes jo heldigvis at få en masse udstyr hjem til nogle dejligt attraktive priser. Desværre er 

der lidt fejl i leverancen, som jeg først opdagede for sent. Der mangler kabler til træbrætterne, men 

dem forventer jeg at få efterleveret. Jeg fik desuden lavet en aftale om at vi kunne lave en 

efterbestilling, så hvis nogle af jer har bestilt for lidt er det stadig muligt at nå det. Enkelte har 

spurgt om hovedkredsene måtte videresælge til deres klubber, og svaret er Ja. Men det er ikke 

meningen det skal være en forretning, så det skal videre til samme pris. Det store indkøb til 

Sommerskaklejren blev foretaget i samme ombæring, og meldingen er heldigvis at de var godt 

tilfredse med materialerne.  

 

 

Status fra ungdomslandstræneren 

 

Efter et enkelt års pause lykkedes det igen i år at få stablet arrangementet juniorer vs. seniorer på 

benene igen. Der blev spillet hurtigskak med 8 spillere på 

hvert hold der mødtes alle mod alle. Seniorerne fik for fjerde gang ud af fem mulige en sejr, men de 

var også klare favoritter i år!  

 

Desværre lykkedes det ikke i år at komme en tur til Præstø, men klubben er ikke afvisende overfor 

at tage bolden op næste år.  

 

Midt i juni var Iossif Dorfman i Danmark og træne ungdomseliten. Det var en meget spændende 

weekend, og Kasparovs træner under 4 VM-matcher skuffede bestemt ikke de 

9 fremmødte deltagere i Chess House i Aarhus. Som altid boede spillerne hos mig privat, og vi 

havde en rigtig hyggelig weekend.  

 

Der har den første weekend i juni været arrangeret en lille træningssamling i København med 

Sveriges bedste spiller GM Nils Grandelius. IM Martin Percivaldi, IM Jonas Bjerre  

og FM Filip Boe Olsen deltog, og var alle enige om, at det havde været en yderst udbytterig 

weekend. 

 

Mens jeg skriver dette, er jeg lige ankommet til Riga til årets store internationale begivenhed - 

nemlig Ungdoms EM. Danmark deltager med 18 spillere, og med "stolpe ind" 

kan det da være at Jonas kan gentage succesen fra sidste år. I år har jeg IM Klaus Berg med som 

hjælpetræner, da opgaven med forberedelser og partigennemgang ellers bliver  

for omfattende for mig. Der kommer som altid daglige rapporter på skak.dk 

 

World Youth U14, U16, U18 Championships 2018 afholdes i Halkidiki i Grækenland fra den 19. 

oktober til den 31. oktober. For Danmark deltager kun IM Jonas Buhl Bjerre fra Skanderborg og 

Filip Boe Olsen fra Nordre. Da Jonas har en lille chance for at vinde U14, har jeg besluttet at 

opgradere på coaching, og derfor er det en glæde at GM Lars Schandorff tager med som 

træner/delegationsleder på turen. 

 

World Cadet U8, U10, U12 Championships 2018 spilles i Spanien fra den 3. november til den 16. 

november. John Christensen og Andreas Cort Hansen repræsenterer Danmark.  
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Sidst i november måned afholdes World Youth U-16 Chess Olympiad 2018 i Tyrkiet. Jeg har 

forhørt mig hos de 10 bedste i U16, og Danmark stiller formodentligt med et hold. 

Invitationen er dog ikke kommet endnu. 

 

I december måned arrangerer min gode ven Wolfgang Pajeken i Hamburg en GM og IM turnering, 

hvor det forventes at jeg stiller med 2 spillere i hver gruppe. Derudover er 

yderligere 7 spillere inviteret til træningssamling og holdmatch med et udvalgt tysk hold. 

 

Med venlig hilsen  

Mads Boe 

 

 

 

Status fra kvindelandstræneren. 

 

3. og 4. Træningssamling 

I april afholdte vi træningssamling i Århus, hvor Jacob Vang Glud underviste holdet i Capablanca 

strukturer.  I Maj afholdte vi træningssamling i København, hvor Lars Schandorff underviste i 

Capablanca strukturer. Programmerne 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. 

 

Turneringer 

Der har gennem sommeren været stor aktivitet, og pigerne har spillet med i Chesshouse, Færøerne, 

Lunenburg og sidst, men ikke mindst Xtracon. Op mod OL er specielt OL deltagerne 

turneringsaktive i henholdsvis Århus Festuge og forskellige andre turneringer. 

 

Forberedelse til OL 

Holdet er udtaget og de praktiske detaljer er på plads. Spillerne er i høj grad motiverede og ud over 

ak være turneringsaktive modtager spillerne ugentlig 1:1 undervisning af stærke stormestre, bl.a. 

Boris Chatalbashev og Stellan Brynnel. Deloitte har hjulpet med finansieringen af dette.  Derudover 

gennemgår Ellen Kakulidis 1:1 åbningsrepertoire med dem.  

 

Kommende aktiviteter 

Privat undervisning, turneringsaktivitet og optimering af åbningsrepertoire fortsætter frem til vi 

tager afsted til OL. I weekenden 25-26 august afholdes sidste samling før OL, og denne vil være 

dedikeret deltagerne. Når OL er afsluttet vil jeg som træner se frem mod næste OL, herunder 

træningsprogram og hvem der skal være medlem af bruttotruppen.  

 

Venlig hilsen 

Peter Thorsbro 

 

 

Nyt fra divisionsturneringslederen: 

Siden divisionsafslutningen har der været stille mht. mit arbejde som divisionsturneringsleder. 

Det virker til klubberne har forstået arbejdsfordelingen, hvor divisionsturneringsudvalget står for 

planlægningen af programmet for divisionsturneringsprogrammet – og jeg står for den tekniske 

planlægning. 
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Det tekniske forarbejde til den kommende turnering er klar – som langt som jeg kan komme, før 

hovedbestyrelsen har godkendt et endeligt divisionsturneringsprogram. Dvs. grupperne mm. er 

oprettet i holdturneringsprogrammet – men ikke ude/hjemmebaneforhold. 

Når programmet er godkendt af HB er der 4 – 8 timers arbejde for mig, før planlægningen af 

divisionsturneringsprogrammet er færdigt.  

Det er min plan, at klubberne stal have meddelt mig en styrkeliste – og hvem der er holdleder ca. 3 

uger før sæsonstart. (Denne frist var i sidste sæson 5 uger – pga. en sen sæsonstart). 

Vedr. spillende kampledere – så har HB besluttet, at klubber i Xtracon-skakligaen og 1. division 

ikke må benytte spillende kampledere – jeg vil i den forbindelse bede HB om en tilkendegivelse af 

et sanktions-niveau – mit eget forslag vil være, at sanktionen er den samme som ved manglende 

spiller. 

Til den kommende sæson har Fåborg Skakklub søgt om at måtte bruge spillende kampleder i 2. 

division – denne anmodning ønsker jeg at efterkomme med en ”let” påtale, i det klubben er 

nyoprykket i 2. division. 

I forbindelse med DSUs pokalturneringsstævne pinsedag i Svendborg blev det afprøvet at spille 

med matchpoint i stedet for brætpoint – dette har ikke affødt kommentarer, som kan bruges i 

forhold til bræt/matchpoint i divisionsturneringen. 

 

Nyborg, den 12. august 2018 

 

 

Med venlig hilsen 

Hans Milter Pedersen 

 

 

Internationalt  

 

For at tage det lette først, så er der under OLvalg til ledelsen af ECU. Den siddende præsident Zurab 

Azmaiparashvili er eneste kandidat, så det er let overskueligt. Islandske Gunnar Bjørnsson stiller op 

som vice præsident til ECU, så det ser ud til at vi sikres nordisk indflydelse her. 

 

I FIDE til gengæld er det langtfra enkelt. Der er 3 lister, og jeg er endnu ikke færdig med at sætte 

plusser og minusser ved de enkelte lister. Der dukker hele tiden nye informationer op, og det er 

bestemt ikke nemt at finde rede i dem, herunder at tage stilling til om de i det hele taget er sande. 

Jeg vil på mødet redegøre mundtligt for mine tanker om valget, og naturligvis notere mig jeres gode 

råd om hvordan Danmark skal forholde sig,  

 

 

Poul Jacobsen 


