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DSUSS Beretning 

Skakserveren har nu været stabilt kørende siden den store opdatering 2. juledag 
sidste år. Antallet af supporthenvendelser omhandlende fejl er nu på et absolut 
minimum.  

Turneringsmodulet er nu også tæt på at være klar til at blive taget i brug i større 
skala. Eneste kendte – og lille - udestående er håndtering af et ulige antal 
deltagere i en schweizer-gruppe. Her får oversiddere uheldigvis 0 points. Planen 
for den nære fremtid er at sætte et antal turneringer op således der regelmæssigt 
er turneringer på skakserveren, og i et lidt varieret udvalg. For eksempel kan en 
lynturnering (5+0) starte dagligt kl. 19.00 og en superlynturnering (3+0) starte 
dagligt kl. 21.00. Når dette endnu ikke er sat i værk skyldtes det, at jeg har villet 
være sikker på at alt fungerede som det skal. Omkring Påske afholdes den første 
af forhåbentligt rigtigt mange officielle, præmiegivende turneringer.  

Når turneringsmodulet er modnet lidt mere er det min ambition, at ikke blot 
administratorer men også andre relevante interessenter kan arrangere turneringer 
på DSUSS, i sidste ende også brugerne selv efter inspiration fra Playchess!  

Patrick Lemonnier, Skørping Skakklub, er blevet udnævnt til chefadministrator på 
DSUSS, og vil som sådan få det overordnede ansvar for administratorgruppen. I 
sin civile karriere beskæftiger han sig med IT-administration på Aalborg Universitet.  

Dansk Skak Union har til Kulturministeriet indgivet en ansøgning om en andel af en 
pulje under Tips- og Lotto-midlerne til DSUSS’ fortsatte udvikling. Der er ansøgt 
om ialt 515.000,- kroner, og ansøgningens fokus er, udover general funktionalitet, 
rettet mod analysemodulet, turneringsmodulet og medlemsmodulet. Blandt de 
vigtigste forbedringer kan nævnes live-dækning, lyd og video i analysemodulet, 
holdskak samt personlige statistikker over spillede partier. 

Et andet fokusområde, som ovennævnte ansøgning også omfatter, er 
synkronisering af medlemsdata mellem DSUSS og Unionens medlemskartotek. 
Herudover er DSU-medlemsnumrene nu også at finde på de medlemslister der 
kvartalsvis udsendes til klubbernes kasserere. Således kan de nu også rekvireres 
ved henvendelse til disse.  

I øvrigt skal medlemmet og DSUSS-brugeren Ole Munch-Pedersen have stor ros 
for sine kontinuerlige henvendelser om fejl og uregelmæssigheder på DSUSS, de 
har været en rigtig god hjælp!  

Lars Wisler Pedersen 


