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Beretning til HB møde 3. november 2019.   

 
   
  
Resultatdel.  

 

Jonas Buhl Bjerre lavede med 5,5/11 en særdeles spektakulær stormesternorm i FIDE Chess.com 

Grand Swiss 2019 på Isle of Man. Fordi præstationen var ekstraordinært suveræn mod 9 stærke 

etablerede stormestre, vælger jeg at medtage alle Jonas resultater her, for ikke alene blev han med 

sine 15 år Danmarks hidtil yngste stormester, han lavede formentlig også den mest spektakulære 

normpræstation. 

 

1 43 43 GM Robson Ray 2670 6,5 s ½ 

2 39 37 GM Sasikiran Krishnan 2675 6,5 w ½ 

3 46 45 GM Berkes Ferenc 2667 5,5 s ½ 

4 50 80 GM Moiseenko Alexander 2635 6,0 w 1 

5 30 3 GM So Wesley 2767 6,5 s 0 

6 49 69 GM Zvjaginsev Vadim 2644 5,5 w ½ 

7 47 67 GM Riazantsev Alexander 2645 6,0 s ½ 

8 54 57 GM Demchenko Anton 2655 5,5 w ½ 

9 51 86 GM Alekseev Evgeny 2629 5,5 s ½ 

10 50 77 GM Adly Ahmed 2636 4,5 w 1 

11 31 51 GM Dreev Aleksey 2662 6,5 s 0 

  

 

Samme weekend var der også Ungdoms DM, og her fik vi kåret følgende danske mestre. 

U08 Elin Wu vandt med maksimum 7 point foran Anker Müller. 

U10 Andreas Philip Cort Maleeva Hansen med bedre korrektion end Vitus Bondo Medhus. 

U12 Jeppe Hald Falkesgaard med Maksimum 7 point foran Noah Krug Wahlgreen. 

U14 Casper Liu med maksimum 5 point foran Oscar Veiergang. 

U16 Sander Stage Steffensen med maksimum 5 point foran Adesh Easwaralingam.  

U19 Bjarke Hautop Kristensen med maksimum 5 point foran Nicolai Kistrup. 

 

Det bemærkes særligt at turneringen samlede 20% piger blandt deltagerne, og det er bestemt 

særdeles positivt, og forhåbentlig starten på en tendens som bør forsøges styrket. 

 

 

Søndag den 6. oktober kunne IM Klaus Berg lade sig fejre som senior DM i hurtigskak i 50+ 

klassen, fulgt af FM Mads Boe på 2. pladsen. I klassen for 65? kunne Svend Pedersen hæve 

pokalen, idet han sluttede med bedre korrektion end Per Holst. 
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Organisatorisk.  

  

Ekstraordinært Delegeretmøde 

 

Som bekendt afholdt Dansk Skak Union ekstraordinært delegeretmøde i Odense den 12. oktober,  

hvor heldigvis pænt over halvdelen af Unionens medlemmer var repræsenteret ved fremmøde eller 

fuldmagter, så der var vægt bag beslutningerne. 

 

Begge de indstillede eksklusioner blev diskuteret indgående, inden de blev besluttet, og for begges 

vedkommende med klar tilslutning til Hovedbestyrelsens anbefaling. Det er værd at nævne at 

mange indlægsholdere mente at eksklusion var en alt for hård hård straf, og der blev agiteret 

engageret for at straffene skulle ændres fra eksklusion til tidsbestemte karantæner. Nogle havde 

opfattelsen at eksklusion var ensbetydende med livsvarig karantæne, hvilket ledelsen naturligvis 

understregede ikke var tilfældet. Ledelsen understregede at man efter en passende tid kunne ansøge 

om atter at blive medlem, og det beroligede tilsyneladende de mest bekymrede, for der blev ikke 

stillet ændringsforslag til hovedbestyrelsens forslag. 

 

Også forslaget om vedtægtsændring blev drøftet indgående, her var bekymringen især koncentreret 

om hvorvidt HB blot uden at orientere medlemmerne kunne ekskludere. Efter ledelsens forsikringer 

om at der til ”Faste oplysninger for Hovedbestyrelsen” ville blive udarbejdet, og offentliggjort, 

retningslinjer for hvorledes eksklusionssager skal behandles af HB, klingede en lang debat dog af, 

med en afstemning som gav et meget klart kvalificeret flertal for vedtægtsændringen. Det skal 

bemærkes at ledelsen også lovede delegeretmødet at søge etableret et disciplinærudvalg, som både 

skal kunne behandle sager om dårlig opførsel og også medvirke til at få sat nogle klarere 

retningslinjer for strafniveauet i forbindelse med overtrædelser af turneringsreglementer. 

 

Som det er HB bekendt har Skaknævnet taget en klage over eksklusionen af Dick Sørensen under 

behandling, og nævnet afventer pt. referatet fra delegeretmødet, inden man foretager sig videre i 

sagen.   

 

Chess House 

Foreningen Chess House er kommet i gang igen efter dem dramatiske periode, og forhåbentlig 

kommer det til at gå godt for initiativtagerne. I den netop forgangne weekend var man vært for 3 

holdkampe a 8 matcher, og det gik, takket være en anderledes indretning, fint. Så Århus har nu fået 

endnu bedre muligheder for at afvikle f.eks. dobbeltrunder i Xtracon Skakligaen m.v.  

 

Administration 

Inge Hansen-Jensen er efterhånden kommet ganske godt i gang med sine opgaver i både Skaksalget 

og for forretningsudvalget. Det er en beroligende tanke, at det i fremtiden bliver muligt at skifte 

kasserer eller formand, uden at det betyder at en betydelig mængde administrative opgaver sættes 

på standby indtil en nyvalgt bliver fortrolig med systemerne. Det bør alt andet lige også gøre det 

nemmere at finde folk som kunne være interesserede i at lade sig vælge til en af disse poster, når 

man på forhånd er sikret kompetent assistance til mange af de daglige funktioner. 
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Medlemshvervning 

Weekendens seminar kommer primært til at fokusere på hvordan vi kan skaffe nye medlemmer, og 

forhåbentlig også fastholde dem, så de forbliver medlemmer. Jeg glæder mig personligt til at opleve 

2 spændende repræsentanter for klubber der har succes med det de gør, og ser frem til at de kan 

inspirere os med gode og konstruktive idéer.  

 

Nordisk mesterskab for ungdom 

Det kommende års største økonomiske begivenhed, U-NM eller NM i Skoleskak som nogen stadig 

ynder at kalde det banker på døren inden længe. Februar måned skal titlerne afgøres, og det kommer 

til at foregå i Fredericia, nærmere bestemt på Hotel Fredericia fra 13 til 17 februar.  

 

FA Seminar 

Samme sted afholdes FA seminar fra 14 – 16 februar, så nu er det med at få samlet alle dommere 

med ambitioner sammen til at deltage på kurset. Kurset henvender sig både til de som gerne vil 

dømme internationalt, og de som gerne vil have en inspirerende og kompetent gennemgang af 

lovstoffet. Underviseren er aktuelt chefdommer ved EM for landshold, og udfra mine personlige 

oplevelser med ham tør jeg godt love deltagerne at der er værdi for pengene. 

 

Budget 2020 

Med NM for ungdom er der ingen vej udenom at 2020 kommer til at tære på formuen. I forbindelse 

med budgetbehandlingen kommer vi til at skæve længere ud i fremtiden, og forsøge at spå om 

hvorvidt det med det nuværende medlemstal er realistisk at opnå balance i budgettet uden at skulle 

generere yderligere indtægter.  

 

Internationalt. 

Vi er kommet godt, synes jeg, gennem det første år med den nye FIDE ledelse, og jeg er glad for 

den beslutning vi endte op med omkring valget.  Den nye præsident vil holde kongres hvert år, og 

selvom det endnu ikke er meldt ud, er det dog ret sandsynligt at der kommer en kongres i december.  

Jeg forventer at deltage i denne, forudsat den da ikke placeret fuldstændig umuligt. 

 

 


