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 Dansk Skak Union 

Hovedbestyrelsen 

Bilag til punkt 3 på HB-mødets dagsorden den 15. November 2009 

Forretningsudvalgets Beretning:  

 

Tiden siden sidste HB-møde har ikke været lige så hektisk, som de første måneder, men vi har 

da ikke haft tid til at kede os. Denne gang vil beretningen være mere traditionelt opbygget med 

først en resultat og skakmæssig del, siden den organisatoriske del. 

                                                                    Resultater: 

Peter Heine Nielsen blev topscorer for det erfarne hold i den meget stærke NH Chess Tournament i 

Holland og med Scoren 6½ af 10 bragte han sit elotal, meget tæt på de 2700. Meget flot og klart det 

højeste tal en dansker har haft. 

 

Ved Ungdoms EM i Fermo fik Mads Andersen en flot 6 plads i U14 med 6½ point, Kristian 

Seegert lavede 4 point i U16 og Jacob Glibstrup 3 point i U18. Mads’ resultat er det bedste en 

dansk spiller har lavet i mange år og lover godt for fremtiden.  

Svend Novrup havde lavet en flot skakfestival på Fyn, med Peter Heine Nielsen og Emanuel 

Berg, som gennemgående figurer. Festivalen fandt sted på Sortekilde i Kerteminde samt på 

Nyborg Slot. Lynskakken vandt Peter Heine men i hurtigskak fik Emanuel Berg revanche, et flot 

propaganda arrangement. 

Skovbo skakklub arrangerede igen en international turnering Xtracon 4 med hele 67 deltagere, 

turneringen blev velgennemført og var en stor succes for de lokale arrangører,  Turneringen blev 

vundet på 7 points af Sulkis og Kulaots fra henholdsvis Litauen og Estland. Derefter fulgte 

Mikkel Antonsen og Jacob Vang Glud på 6½ point. 

IM Nikolaj Mikkelsen blev nr 2 i en IM-turnering i Edinburgh med 7. Point, medens Mads 

Andersen måtte nøjes med 2½ point på 8 pladsen. 

IM Silas Lund (tidligere Esben) blev nr. 4 i en turnering på Island. 

Nordisk mesterskab for Seniorer blev genvundet af GM Heikki Westerinnen med 8½ af 9, de 

fire danskere klarede sig hæderligt med Poulsten Grabow som den bedste med 5½ point på 7. 

Pladsen. 

Juniorhold DM blev igen afviklet på Tjele og vundet af 6.HK, foran 1. HK. 

Fredag den 25. September stillede flere af Danmarks bedste spillere op for UNICEF på 

Københavns Hovedbanegård, igen et godt propaganda arrangement og denne gang for et godt 

formål, DSU takker topspillerne for at stille op, i den gode sags tjeneste. I denne weekend var 

der efterfølgende et godt trænerseminar (for landsholdstruppen) med Artur Yussupow i K41`s 

lokaler. 
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Vi havde et U-14 hold i Hamburg til en lille holdturnering, som de vandt. Holdet bestod af 

Jonathan Bräuner, Casper Christensen, Simon Ellegaard, og Nicklas Corneliussen med IM 

Nikolaj Mikkelsen som rejseleder. 

Danmark deltog med 2 hold ved europacuppen i Makedonien, Jetsmark blev nr 26 og 

Århus/skolerne nr. 44 blandt de 54 deltagende hold, IM Christian Kyndel scorede 4½ af 7 på 1. 

Bræt uden tab og Jacob Rathlev 5 af 5 på 6. Bræt. 

Hold- EM endte desværre med at blive uden deltagelse af Peter Heine Nielsen, men holdet der 

var af sted klarede sig fint og levede op til deres seedning. Lars Bo Hansen spillede meget solidt 

på 1. bræt og scorede 7 remisser mod god modstand., Også Sune Berg og Allan Stig Rasmussen 

spillede en god turneringen. 

Ved senior VM blev Bo Jacobsen en overraskende nr. 5, son den eneste GM i top 9 og det 

medførte også en IM-norm på 11 partier, endnu en IM-norm gik til Jørgen Jørgensen på 9 partier. 

Divisionsturneringen er startet med lidt besvær, da Helsinge trak sit hold kort før start, hvilket 

medførte en stribe ændringer, dårlig kommunikation i divisionsturneringsudvalget har medført at 

Finn Larsen har nedlagt de fleste af sine hverv, hvilket meget beklages. 

Peter Heine fik en flot andenplads da der skulle uddeles medaljer for bedste træner/holdleder, for 

sit samarbejde med Anand. 

Organisatorisk del 

 

Sagen omkring elite-politikken og Peter Heine Nielsen´s deltagelse på EM-holdet, har taget en 

del tid, det er en delikat sag, at diskutere med Danmarks bedste skakspiller i offentligheden, da 

man aldrig kan afrunde en sådan diskusion og meget nemt ende med at et permanent afbud til 

DSU arrangementer, men til sidst lykkedes det at få diskussionen placeret på et opstarts møde til 

eliteudvalget, hvor opgaven bliver at få formuleret noget der stiller Peter tilfreds uden vi mister 

en landstræner, det bliver ikke nemt, men Tom og jeg vil prøve vores evner i at gå på vandet ! 

Udvalget det kommer til at formentlig til at bestå af Tom og jeg fra FU, Lars Bo Hansen, Silas 

Lund, Allan Stig Rasmussen, og Ivan Andersen samt Peter Heine Nielsen.  

Landsholdet vil gerne spille OL, så hvis vi kan få stillet et ordentlig hold deltager vi ved OL, i 

Rusland næste år. 

En af de ting vi havde lovet at få gang i var dialogen med Dansk Skole Skak og  lørdag d. 26. 

september på hold vi dialogmøde på Dansk Skoleskaks landskontor i København. Mødets 

deltagere var de to organisationers formænd Lars-Henrik Bech Hansen fra DSU og Jakob 

Rathlev fra DSS samt DSU's ungdomsansvarlige FU-medlem Tom Skovgaard     og DSS' 

generalsekretær Mads Jacobsen. 
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 Der var enighed om, at de to organisationer vil arbejde frem imod en egentlig 

samarbejdsaftale og vil holde 2 årlige møder, hvor samarbejdsområderne og andre emner kan 

drøftes og beslutninger træffes samt, hvor gensidig information kan udveksles. 

På dette første møde blev det besluttet, at 

1) DSU og DSS vil oprette gensidige links til hinandens website på forsiden  

2) De nordiske skole-, gymnasie- og individuelle (ungdoms/skoleskak)-mesterskaber indtil 

videre (fortsat) varetages af DSS for en løbende 3-årig periode. Dvs. foreløbig for 2009, 2010 

og 2011. En "opsigelse" af denne aftale kan ske gensidigt med et 3-årigt varsel.  

3) DSU vil kontakte 1. HK og 6. HK mhp. identifikation af og aktivering af skakklubber i 

disse hovedkredse som potentielle samarbejds- og modtagerklubber for spillere og forældre 

ifm. DSS's "Bring Minoriteterne i Spil" (BMIS) projekt i hhv. København og Århus.  

4) Leder- og udviklingskurser er et potentielt samarbejdsområde, som bør styrkes, herunder 

også mht. at hverve kursusdeltagere. 

 5) Pige- og kvindeskakken er et potentielt samarbejdsområde, som der skal arbejdes videre 

med. 

 På mødet blev en lang række yderligere emner vendt, herunder:  

- Gensidig information på organisationernes websites, bl.a. nyheder, kalender, kurser og 

juniorklubber 

- Skaklejrene 

- Ungdoms-DM og Skoleskak-DM 

- Skakserveren "skak.dk" 

- Forældregruppen og forældresamarbejde 

- Salg af skakartikler (DSU's Skaksalg og DSS' Skakshop) 

- Gensidige observatørposter i organisationen 

- Tjele Efterskole 

- Kalender-koordinering 

 Det næste dialogmøde er aftalt til onsdag d. 13. januar 2010 
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Et langt møde der tog 7 timer i en køre og afslørede at der er meget store forskelle på de to 

organisationers ønsker på en række områder, hvilket ikke skal få os til at opgive håbet om at 

få et ordentlig samarbejde i stand, det positive til en start er at vi nu er i dialog og prøver at 

løse alle praktiske problemer. 

Værd at bemærke er at skoleskakkens store integrationsprojekt på Nørrebro og i Århus har 

fået meget velfortjent medieomtale, jeg er sikker på skakken i Danmark vil få gavn af dette 

Projekt i mange år fremover, måske er det en af katalysatorerne for et større comeback for 

skakken og klubberne i 1 og 6 HK bør i samarbejde med hovedkredsene være oppe på 

mærkerne for at få flere medlemmer ud af projekterne. 

Skakserveren har selvfølgelig også fyldt meget og vi er nået langt, de fleste fejl er nu rettet, vi 

har startet turneringer op, og til Hold-EM fik vi IM Jens Kristiansen til at kommentere live på 

serveren. I en helt enkel udgave baseret på tekstkommentering og chat via 4 analysebrætter, 

hvor meget kunne udbygges, lykkedes det alligevel at få op mellem 40-80 spillere til at følge 

live-kommenteringen og diskutere de danske spilleres partier – noget der beviste en servers 

potentiale som DSU’s ”skakklub på Internet”. Efterhånden som faciliteterne forbedres og 

administratorholdet udvides, kan det blive en pæn succes. Vi søger i øjeblikket flere 

administratorer, til at skabe daglige aktiviteter på serveren. 

 Vi er ved at være parate til at træffe en beslutning om Serveren skal fortsætte de kommende 

år og på hvilket niveau, Fu vil på HB-mødet komme med en præcis indstilling til fremtiden, 

som skal indarbejdes i budgettet. 

Turneringerne på skak.dk har mildt sagt ikke været det store tilløbsstykke, formentlig pga. de 

tidligere problemer med dette. Det er håbet, at administratorstaben kan udvides, så der kan 

arrangeres flere turneringer, og så medlemmerne ved at der spilles turneringer måske dagligt 

på skak.dk. I øjeblikket er der annonceret turneringer tirsdag og torsdag kl. 20,30 samt en 

ugentlig ”efter skoletid” turnering onsdag kl. 16.00. 

Torsdag den 5. November var det trommet 20 deltagere sammen til turnering på skak.dk, med 

bla. Peter Heine Nielsen og så brød serveren sammen, stor skandale og meget ærgerligt, fejlen 

har siden vist sig at være turneringsmodulet der ikke kunne håndtere mere end 20 deltagere. 

Fejlen er rettet og der bliver prøvet igen Torsdag den 12. November, forhåbentlig med mere 

held. 

Vi er ved at skaffe nye administratorer og lave et eventudvalg, for at få gang i skakserveren 

for alvor, mere om dette på HB-mødet. 

 

Samarbejdet med Norges Ungdomsskakforbund (USF) om deres eventuelle brug af skak.dk 

til uformelle SFO-børnematcher er fortsat under drøftelse med Bjarke Sahl / USF. USF er 

interesserede i at komme i gang og har ultimo oktober meldt positivt tilbage på et udkast til et 

aftaleoplæg fra DSU. 
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Kvindeskak udvalget er nedsat med Oksana Vovk, som formand. Med i udvalget er Marie 

Frank, derudover ønsker udvalget at få en fast træner/holdleder, som indgår i udvalget, Arne 

Matthiessen har desværre sagt nej, men der bliver arbejdet videre på at finde en kvalificeret 

person. Udvalget hører under Chresten Nielsen. Udvalget har barslet med nogle barske 

udtagelses krav til OL, som skal konfirmeres på FU-mødet og de vil blive fremlagt på HB-

mødet. 

Ungdomsudvalget har afholdt møde på Tjele ifm. Juniorhold-DM. Her blev det bl.a. besluttet 

at takke ja til Skanderborg Skakklubs tilbud om at afholde Ungdoms-DM 2010, ligesom 

klubben gjorde i 2009. Der forventes oprettet pige-klasser ved dette U-DM. Flere andre emner 

blev drøftet i udvalget, bl.a. regional træning af de bedste juniorer, kommunikationsformer 

(mailinglister og Facebook), ”Danmarkskort” over klubber med juniorarbejde, rating af 

partier med kortere betænkningstid samt status for juniorarbejdet i de 9 hovedkredse. 

Bent Larsen fylder den 4. Marts 2010 75 år og i den anledning bliver der udsendt et 

særnummer af skakbladet, der gerne skulle udkomme lige før fødselsdagen, og vi skal 

 gerne have gang i en jubilæumsturnering, men det er endnu ikke afgjort om der bliver en og 

hvordan det kommer til at forløbe, men en ting er sikkert Bent Larsen skal fejres på en 

ordentlig måde. 

Jubilæumsbogen fra 2003 er nu endeligt opgivet og pengene tilbageført i kassen og de vil 

blive brugt til bla. Jubilæumsnummeret af skakbladet. 

 

  

 

 

 


