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Bilag til punkt 3 på HB-mødet den 31. august 2008 
 
 
Forretningsudvalgets beretning: 
 
 
Resultatmæssigt: 
Peter Heine Nielsen blev en sikker vinder af DM på Hotel Scandic i Silkeborg med 7 point af 9 
mulige. Lars Schandorff blev nummer to med 6/9, og fire spillere: Sune Berg Hansen, Allan Stig 
Rasmussen, Jakob Vang Glud og Mikkel Antonsen delte tredjepladsen med 5.5/9. 
 
Fire spillere delte førstepladsen ved K41 Scandinavian Open: Lars Schandorff, Henrik Danielsen, 
Stellan Brynell og Nikolaj Mikkelsen sluttede alle lige med 7.5/10. For Nikolaj Mikkelsen betød det 
samtidig den afgørende norm til IM-titlen, og havde Mikkelsen vundet partiet i sidste runde, havde 
det sågar udløst en GM-norm. 
 
Helsinge genvandt det danske mesterskab i holdskak foran Århus/Skolerne og Brønshøj. Det var 
sjællændernes ottende titel på stribe. 
 
Lars Bo Hansen gjorde en god figur ved Sigeman-turneringen i Malmø, hvor den danske 
stormester blev nummer 3 med 6/9 i et stærkt felt. 
 
Allan Stig Rasmussen vandt Copenhagen Chess Challenge med 6.5/9. 
 
Tre danskere var med ved EM i Plovdiv, hvor der bl.a. blev kæmpet om World Cup-pladser. Peter 
Heine Nielsen var længe med i kampen om dem, men sluttede uden for med 7.5/13. Karsten 
Rasmussen og Nicolai V. Pedersen sluttede begge langt nede i et meget stærkt felt med henholdsvis 
4.5 point og 4 point. 
 
Brønshøj vandt Pokalfinalestævnet på Hotel Nyborg Strand foran Århus/Skolerne og Jetsmark. 
Jetsmark vandt i Bredderækken og Viby i juniorrækken. 
 
Peter Heine Nielsen delte sammen med Jonny Hector og Sergey Klimov sejren ved 
hurtigskakturneringen Tectura Active Chess. 
 
Med 59 deltagere fordelt i seks aldersgrupper blev Dansk Skak Unions ungdomsmesterskaber en 
pæn succes. Peter Grove (Viby) vandt i U18-gruppen, Dara Sevkan Akdag (BMS Skak) i U16, Mads 
Andersen (Skanderborg) i U14, Jonathan Braüner (BMS Skak) i U12, Tor Joensen (Struer) i U10 og 
Peder Galei Kjeldsen i U8. 
 
Jakob Vang Glud vandt en IM-turnering på Island med 7/9 foran Simon Bekker-Jensen med 6.5. 
Esben Lund sluttede på en delt 3. plads med 6 point. 
 
Kort efter fortsatte Jakob Vang Glud den gode form og sluttede på andenpladsen ved en åben 
turnering i Spanien. 
 
I Vesterhavsturneringen vandt den belgisk forhåndsfavorit, Vadim Malakhatko med 8/10. Karsten 
Rasmussen og Jens Ove Fries Nielsen blev bedste danskere på en delt 4. plads. 
 
Seks spillere sluttede lige ved Politiken Cup i Helsingør, deriblandt Peter Heine Nielsen. 
Hollænderen Sergei Tiviakov havde bedst korrektion og vandt dermed formelt foran Vladimir 
Malakhov (Rusland), Yuriy Kuzubov (Ukraine), Peter Heine Nielsen, Boris Savchenko (Rusland) og 
Jonny Hector (Sverige). Lars Schandorff sluttede i gruppen lige efter med 7.5 point. Med 280 
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deltagere i den åbne turnering og et meget stærkt felt men også mange andre tilbud, der i år 
inkluderede en velbesøgt simultan mod verdensklassespilleren Pavel Eljanov på Københavns 
Hovedbanegård, har KSU etableret en attraktiv skakfestival, der har udviklet sig til Nordens 
største. 
 
Baltic Sea Cup på Bornholm blev vundet af russerne Boris Savchenko og Nikita Vitiugov. Lars Bo 
Hansen sluttede på en delt tredjeplads. 
 
Sten Grabov og Jørgen G. Nielsen var med ved det europæiske mesterskab for seniorer og sluttede 
begge i den bedste halvdel med henholdsvis 5.5/9 og 5/9. 
 
Brødrene Jonathan og Benjamin Braüner samt Tor Joensen var med ved EU-mesterskaberne for 
ungdom i Østrig. I gruppen U12 sluttede Jonathan Braüner med 5/9. Benjamin Braüner endte med 
samme pointscore i U10, Tor Joensen med et point mindre. 
 
Allan Stig Rasmussen deltog i en åben GM-turnering i Athen, hvor han sluttede på en delt 12. plads 
med 5.5/9. 
 
Organisatorisk: 
Generelt har FU-arbejdet lidt under manglende tid og overskud fra min side. Mit arbejds- og 
familieliv har haft langt højere prioritet end de skaklige pligter siden påske. Det har ikke kunnet 
være anderledes, men har også gjort eksempelvis opfølgningen på skakserverens udvikling 
mangelfuld. De øvrige FU-medlemmer har også haft rigeligt at se til: 
René har med god hjælp fra Henrik fået overdraget og blevet oplært i håndteringen af 
regnskabsprogrammet mv. Det er som alle vist er klar over en meget stor opgave, men René har 
helt fod på det. 
Lars har taget godt fat på opgaven med at få overblik over alle Unionens IT-aktiviteter. Han vil i 
den kommende tid holde møder med de dygtige IT-folk der hjælper til i Unionen. Lars har også 
taget initiativ til den sponsoraftale som vi skal diskutere på dette HB-møde. 
FU er indstillet på at samle alle relevante domæner og servere hos Xtracon i den nærmeste fremtid.  
Ved konstitueringen af FU overtog Esmat det formelle og praktiske ansvar for flere af de opgaver 
som tidligere har ligget hos undertegnede. Det har fungeret meget positivt og Esmat har taget et 
stort ansvar fra mine skuldre. 
 
Arbejdet med udviklingen af skakserver er fortsat de seneste måneder om end i et noget 
langsommere tempo end før påske. Det gælder som nævnt ovenfor i hvert fald for FU’s opfølgning 
på fejlretningen mv. Der er arbejdet på at gøre turneringsmodulet stabilt og driftsikkert. Et par 
testperioder de seneste par måneder har afsløret at det går fremad, men at der stadig er generende 
småfejl som skal rettes. Vi er dog meget fortrøstningsfulde, idet alle de basale funktioner nu har 
klaret testene.  
Muligheden for at afvikle turneringer er helt central i forhold til at skabe kontinuerlig aktivitet og 
derfor har vi valgt at udsætte relanceringen af skakserveren til midten af september. Vi vil på HB-
mødet præsentere en plan for kampagne- og skakserveraktiviteter. Den foreligger desværre ikke 
endnu i en endelig form. 
 
Det første officielle Ungdoms-DM der blev afviklet hos BMS sidst i maj blev på alle måder en stor 
succes. Nu er der et bredt favnende ungdomsskaktiltag i vores regi, som kan vokse sig større i de 
kommende år. Ungdomsudvalget mødes igen til oktober og diskuterer fremtiden for Ungdoms-DM 
og nye tiltag på andre områder. 
 
Danmark har fået mulighed for at deltage i World Mind Sports Games som afholdes i Beijing i 
midten af oktober 2008. Legene er en opfølgning på det ”rigtige” OL, og prioriteres meget højt af 
FIDE, der ønsker at positionere skak og andre tankesport i forhold til IOC. FIDE har fundet 
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dækning af rejse og ophold, så det er stort set gratis for Unionen at sende to hold plus holdledere. 
Esmat Guindy og Per Andreasen fungerer for holdledere. Danmark er også repræsenteret af Bridge 
og Go ved legene.   
 
Der vil være dopingtest af deltagerne i Beijing, og vi er via FIDE underlagt de internationale 
dopingregler. Vi bør derfor se at få formaliseret dopingreglementer i vores eget regelsæt. Ligeledes 
bør vi diskutere retningslinjer for danske spilleres deltagelse og optræden i forbindelse med 
officielle udtagelser til turneringer. Derunder eksempelvis diskutere en alkoholpolitik.  
 
Holdene til Skak-OL i Dresden i hhv. kvinde- og åben række udtages og offentliggøres i den 
kommende uge, og vil derfor formodentlig ligge klar på HB-mødet. 
 
På FU’s forespørgsel har Silkeborg sagt ja til at arrangere DM 2009 - igen på Hotel Scandic 
Silkeborg. 
 
Nordisk Skakforbund har truffet beslutning om placeringen af NM 2009. Turneringen i åben række 
bliver igen Politiken Cup/Copenhagen Chess Festival i Helsingør, mens Frederiksstad i Norge  står 
for såvel Senior og Kvinde-turneringen. Beslutningsproceduren fik et temmelig uheldigt forløb som 
jeg kan redegøre nærmere for på HB-mødet. Der er behov for at kigge fremad i forhold til det 
nordiske samarbejde og jeg har derfor foreslået at der afholdes et nordisk skakseminar, hvor der 
fokuseres erfarings- og idéudveksling mellem forbundene og mulighederne for konkret 
samarbejde. Flere af de andre lande har svaret meget positivt på dette.  
 
 
Erik Søbjerg 


