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• Skak.dk – M&N tilbud (2 slides)
• Et snapshot:

– Et kig forbi “skak.dk” – skakklubben på nettet

• Skak.dk – Development plan (draft one)
• Skak.dk – Organisation



• Skak.dk
– 3 ugentlige turneringer (tirs + tors kl. 20,30 samt ons kl. 16)
– Live kommentering af IM Jens Kristiansen under hold-EM I Novi Sad

• 4 runder med DK live (Runde: 1, 4, 6 og 8)
• Intensiv dialog og spm/svar under kommenteringen
• Søndag d. 25. okt. 95 tilskuere!
• En god oplevelse på skak.dk!

– Menupunkt “skak.dk” etableret på DSU websiden
– Aktuel info på websiden “skak.dk”
– Dagligt besøgende som spiller partier – månedsrapport med statistik søges etableret
– Event-udvalg og admin-gruppen under etablering – ET VIGTIGT INDSATSOMRÅDE!
– Fejlrettelser og forbedringer (se nedenfor)
– Løbende registrering og prioritering af fejl og nye features
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– Løbende registrering og prioritering af fejl og nye features

• Teknik: Vigtigste aktiviteter og forbedringer siden sommeren 2009
– Turneringsmodulet – vigtige fejlrettelser og forbedringer (har taget en del tid)
– Kommentatorfunktionen (ifm. live kommentering), titel på analysebræt
– Visning af (fulde) navn (istf alias) – pågår
– Vigtige fejl analyseret og rettet, bl.a.:

• Ukorrekt matstilling (tidskrævende rettelse og test!)
• Remistilbudsfunktionen
• Ratingberegning korrigeret (afrunding)
• Windows layout og diverse

• NB! Alvorlig fejl i Schweitzer-model (ved mere end 10 deltagere) der viste sig ifm. turnering 5/11 
er identificeret og rettes med højeste prioritet.



• Udviklingsopgaver og forbedringer
– Bruge rigtige navne istf. alias’er
– Tie-break/korrektion i turneringer
– Medlemsregistrering – DSU medlemmer samt netmedlemmer
– Live-kommentering – her-og-nu forbedringer
– Gæste-rettigheder justeres
– Personlig spillerstatistik
– Opdateret / dynamisk information til spillerne på skak.dk om arrangementer

• Større udviklingsprojekter
– Live-kommentering – udvidet koncept
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– Live-kommentering – udvidet koncept
– Fuld (daglig) synkronisering mellem DSU og skak.dk medlemsregistre
– Norge-projektet

• Diverse features og fejl opfølgning – bl.a. input fra deltagere
– (BT 188 – high) Bruge ”skak.dk” istf. ”DSUSS” i diverse log-in screens.
– (BT 187 – high) Default-værdi for “highlight last move”.
– (BT 183 – high) Windows-maximering giver mis-placering af brikker ift. brættet.
– (BT 182 – low) Ændring af log-fil placering.
– (BT 181 – low) Simulerings-klient til at gennemføre spil (til tests). Lidt større opgave.
– (BT 179 – high) Fejlopfølgning – spiller kan ikke udfordre.
– Fremsendelse af password / bruger-id når disse er glemt (brug af e-mailadresse).
– Samt liste fra tidligere (BT 175 og tidligere)



• Aftale med M&N (T Hutters) – BESLUTNING!
– Gennem 2009: 1/3 udviklertid 9.000 kr. pr. md. (Undtagelsesaftale)

• Note: Det vurderes at M&N leverer markant mere end dette for at skabe en succes

– Aftale skal indgås for første halvår 2010 (evt. hele året):
• Fuld udviklertid 22.000 kr. pr. måned
• 2/3 udviklertid 16.000 kr. pr. måned
• 1/3 udviklertid 9.000 kr. pr. måned (som nu, men “undtagelsesaftale”)

• Anbefaling: 2/3 tid ønskes, alternativt køre videre i første halvår 2010 med 1/3 tid.
• Bilag til beslutning: Tilbudsbrev fra M&N / T. Hutters (de 2 sidste slides)

• Drift hos XtraCon
– Driftsaftale er indgået for 2009/10 – uændrede priser ift. 2008-09  *) Dog reduktion tilbudt 6/11!

• Note: Sponsoraftale for XtraCon Ligaen er også indgået, men er nu formelt set uafhængig af driftsaftalen (to separate 
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• Note: Sponsoraftale for XtraCon Ligaen er også indgået, men er nu formelt set uafhængig af driftsaftalen (to separate 
aftaler).

– DSU’s samlede IT-drift bør flyttes til XtraCon snarest – pågår.
– Driften af skak.dk bør ikke flyttes “nu” – alt for stor risiko.

• IT og kontraktudvalget
– Fortsætter samarbejdet om opfølgning på skak.dk, leverancen og driften, herunder Skype-konferencerne
– Fortsætter drøftelserne med Norge’s USF v. Bjarke Sahl

• Udeståenderne på ”vores side”
– Det største udestående lige nu er på "vores side"! Det er vigtigt at vi får gang i event-udvalget og 

turneringerne, vi bør have 10 admin'er hurtigst muligt, og vi bør gøre hvad vi kan for at få nogle deltagere 
til turneringerne. Selve skak.dk websiden skal have mere aktuel info om hvad der sker!!



Fra M&N / Tomas Hutters

• Forudsætninger
– I forbindelse med indgåelsen af aftalen for andet halvår 2009 blev det understreget, at de aftalte priser var 

ekstraordinære og ikke kunne forventes videreført eller anvendt uden for rammerne af den specifikke aftale. 
Imidlertid er vi som en understregning af vores solidaritet med og engagement i projektet villige til at 
fortsætte på samme prisniveau for vedligeholdelses-/supportydelser i 2010. Eventuelle større 
nyudviklingsprojekter og lignende aftales og prissættes separat, således som Tom foreslår det.

• Generelle overvejelser
– Overordnet set er det min vurdering, at der fortsat bør fokuseres skarpt på initiativer og aktiviteter, der 
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– Overordnet set er det min vurdering, at der fortsat bør fokuseres skarpt på initiativer og aktiviteter, der 
understøtter opbygningen af brugerloyalitet og kritisk masse. Vi bør med andre ord fortsætte det hidtidige 
prioriteringsarbejde, hvor f.eks. mindre tekniske eller funktionelle problemer, der måske nok kan se 
generende ud fra et udviklersynspunkt, generelt træder i baggrunden til fordel for en fokusering på etablering 
og forbedring af funktionalitet, der er afgørende vigtige for brugersamfundet og for DSU's langsigtede 
strategi (f.eks. implementering af visning af brugernes rigtige navne etc.).
En lille ikke-teknisk bemærkning i den forbindelse. Som det flere gange er dokumenteret i praksis, er 
arrangementer på serveren en - hvis ikke den - afgørende faktor, som projektets succes står og falder med. 
"En gang imellem" er ikke nok, og hver dag er det ideelle. Live, turneringer, topspilleroptrædender 
(partigennemgang, foredrag etc.). Planlægning og koordninger af arrangementer bør være et område med 
topprioritet. Man kunne f.eks. spørge samtlige danske titelholdere, om de er villige til at være hovedperson i 
3 arrangementer á 1-2 timer i 2010. Hvis 20 siger ja, har man 60 arrangementer på plads. Læg dertil 
individuelt arrangerede livetransmissioner samt turneringer, og det begynder at ligne noget....

• Konkrete tilbud – næste side



Konkrete tilbud

1. Vi fortsætter som nu, men med fuld udviklertid i stedet for 1/3. Aftalen 
gælder første halvår af 2010, hvorefter der indgås ny aftale. Formålet med 
at øge udviklertiden er at accelere udviklingstempoet og på den måde opnå 
større momentum i forbedringer, rettelser etc. Såvel fremskridt som udgifter 
"komprimeres" i første halvår. Dette er vores foretrukne model.
Pris: DKK 22.000/måned eks. Moms

Skak.dk – M&N tilbud (side 2/2)

Tom Skovgaard, DSU – 15 nov 2009

2. Vi fortsætter som nu, men med 2/3 udviklertid i stedet for 1/3. Aftalen 
gælder første halvår af 2010, hvorefter der indgås ny aftale. Formålet med 
at øge udviklertiden er at accelere udviklingstempoet og på den måde opnå 
større momentum i forbedringer, rettelser etc. Såvel fremskridt som udgifter 
"komprimeres" i nogen grad i første halvår. Dette er vores 2. valg.
Pris: DKK 16.000/måned eks. Moms

3. Vi fortsætter som nu med 1/3 udviklertid. Aftalen gælder hele 2010.
Pris: DKK 9.000/måned eks. Moms
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Development Plan for Skak.dk – Draft one
• 2009

– Users to create tournaments for themselves (!?) (to be discussed)
– Monthly synchronisation of member lists between DSU and skak.dk (Lars W and/or Milan/Tomas?)
– Monthly skak.dk statistics reports (Lars W!?)
– Improved live-commenting (follow the commentator - BT issue to be defined, maybe just "mouse over"!?)

• 2010 – Q1
– Real names instead of alias names shows (everywhere) (alias only for log-in)
– Daily synchronisation of netmember registration for skak.dk – First semi-automatic solution
– See club information for online users (mouse over!?) and in "user information card“
– Guests rights limited (no chat writing capabilities)
– Display number of online users (somewhere in screen, BT issue to be defined)
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– Display number of online users (somewhere in screen, BT issue to be defined)
– Announcements & more dynamic information at skak.dk (from admins) (BT to be defined)

• 2010 – Q2
– Tie break in tournaments (to support 1st price awards!)
– Extended live-commenting concept

• 2010 - Q3-Q4
– Personal player statistics
– Send the password in e-mail to user
– Use e-mail adress instead of alias for log-in

• Norway project - outside this plan, with its own resources and enonomy



Skak.dk - Organisationsdiagram

Forretningsudvalget

Administratorgruppen Kontraktsudvalget
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