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Beretning til HB møde 3. februar 2019.  

 

 
Resultatdel. 

 

GM norm til Bjørn Møller Ochsner  

IM Bjørn Møller Ochsner fra Skanderborg har scoret sin første GM-norm. Det skete i den tyske 

juleturnering Böblinger Open, hvor Bjørn scorede 7/9, hvilket var en præstationsrating på omkring 

2660. 

 

Bjørn Møller Ochsner Årets Skakspiller 
IM Bjørn Møller Ochsner fra Skanderborg Skakklub blev en overbevisende vinder af afstemningen 

om Årets Skakspiller 2018. Bjørn blev en sikker Danmarksmester i Svendborg med den høje score 

8/9, og lavede den første stormesternorm i Böblingen mellem jul og nytår. 

 

Organisatorisk. 

Regnskabet fylder stadig meget på FUs liste over åbne sager, og er endnu ikke helt færdigt, men 

forventes på plads til tiden. Kassereren har haft møde med revisionen og køreplanen frem til 

regnskabets endelige færdiggørelse er lagt.  

 

Desværre valgte Unionens sekretær Bernhard W. Sørensen at stoppe på posten, og endnu er det ikke 

lykkedes at finde en afløser til posten, så FU fungerer indtil videre for nedsat kraft.   

 

Skaksalget  

har bedt om foretræde for HB på førstkommende møde.  Der er, under det nuværende setup, ikke 

tilstrækkelig omsætning til at skabe rentabel drift. Sker der ingen ændring ender Dansk Skaksalg 

med at måtte lukke. Se nærmere på særskilt bilag med oplæg fra Skaksalgets bestyrelse. Jeg har 

møde med Tim Bjerre onsdag, og det kan muligvis resultere i et supplerende bilag, men ellers bliver 

der lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til bestyrelsesformanden og den daglige leder på 

søndagens HB møde.  

 

Ny Ungdomslandstræner 
Som det er fremgået af skak.dk er Mads Boe stoppet efter 7 år på posten, og vi har valgt at ansætte 

IM Rasmus Skytte som ny ansvarlig for ungdomseliten. Rasmus skaklige kvaliteter er formentlig 

velkendt, og supplerende kan han ligesom Mads Boe også i høj grad tilbyde at facilitere 

træningssamlinger for så vidt angår overnatninger osv osv. Umiddelbart kommer der ikke store 

ændringer i måden tingene gøres på, men lidt nuanceforskelle skal man naturligvis forvente. 

 

Elite 

Som sidste år har udvalget indledt med at spørge de stærkeste spillere om deltagelse i truppen, 

denne gang i et 2-årigt forløb. Som det ser ud i skrivende stund kommer der en del ændringer på 

holdet, men sammenfattende bliver det nok nogenlunde af samme styrke som OL holdet. Der er 

naturligvis fortsat stor kritik fra de fleste af de ”gamle landsholdsspillere” over det manglende 

honorar for at spille, men alligevel har en af de gamle valgt at deltage, hvilket naturligvis er rart for 

vore unge talenter som heldigvis er klar igen. 

 

Imagekampagne 
Imagekampagnen har afholdt et succesfuldt arrangement i Hillerød, og der er gang i forberedelser af 
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flere, herunder et flagskibsarrangement i Århus. Men endnu engang er det nødvendigt at minde om, 

at klubberne altså skal henvende sig hvis man kan have lyst til et arrangement i sit nærområde.  

 

Pige DM 
Første rene Pige DM er afholdt i Brønderslev, med Johan Holmstrøm og Aril Rimestad som 

energiske tovholdere og stævneledere. Arrangementet blev en stor succes, med meget 

mediebevågenhed, såvel fra skrivende presse som lokale TV stationer. Deltagerantallet var pænt 

højt tillige, så forhåbentlig kan den succesfulde start videreføres de kommende år, med flere 

piger/kvinder i skak til følge. 

 

 

 

 

 

 


