
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 
 

 

Referat fra HB-mødet 30. august 2009  

 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Godkendelse af referat af Delegeretmødet i Silkeborg.  

3. Forretningsudvalgets beretning  

4. Nyt fra Hovedkredsene  

5. Status på skakserveren.  

a. Status pr. 30. August. HB-medlemmerne bedes benytte Serveren nogle gange frem mod HB-mødet af hensyn til 

diskussion om fremtiden.  

b. Aftale om udvikling af holdmodul i samarbejde med Norsk Ungdomskak ved Bjarke Sahl.  

6. Udvalg godkendes endelig til offentliggørelse.  

a. Skakserverudvalget.  

b. Ungdomsudvalget.  

c. Divisionsturneringsudvalget.  

d. Informationsudvalget.  

e. IT-udvalget  

f. K-skakudvalget  

g. Reglementsudvalget  

h. Turneringsudvalget.  

i. Udvalget for Kvinde og pigeskak.  

j. Udvalget for seniorskak. 

k. Landstrænerudvalget.  

7. Godkendelse af divisionsturneringsreglement og program.  

8. Anmodning til HB i forbindelse med overvejelser om sammenlægning af 6. og 9. HK og fælles Mesterklasse med 7. HK.  

9. Godkendelse af Seniorskak reglement. 

10. Godkendelse af DM-reglement.  

11. Unionens budget for 2010  

12. Tid og sted for næste møde.  

13. Eventuelt.  

Deltagere:  

FU: Lars Henrik Bech Hansen (LBH), René Baarup-Christensen (RBC), Lars Wisler Pedersen (LWP) 
 
1. HK (2) Sigfred Haubro (SH)  
2. HK (2) Niels Steen Larsen (NSL)  
3. HK Poul Jacobsen (PS)  
4. HK afbud 
5. HK Jean B. Mikkelsen (JBM)  
6. HK (2) Aage Olsen (AAO)  
7. HK Jens Riis (JR)  
8. HK Kasper Wilken Damm (KWD)  
9. HK Morten Fabrin (MF)  

René Baarup-Christensen 
Kasserer 
Heldbjergvej 3 
6200 Aabenraa 
Tlf. 2088 5662 
kasserer@skak.dk 
www.dsu.dk 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 
1. Godkendelse af dagsorden  
JR: mangler godkendelse af referat fra sidste møde.  
LBH: det er en trykfejl. Punktet tages som 2A. 
 

2. Godkendelse af referat af Delegeretmødet i Silkeborg. 
 
2 Godkendelse af referat fra delegeretmøde. Godkendt. 
2a Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 
 

3. Forretningsudvalgets beretning  
 
3.1 Organisatorisk 
 
Det har set fra formandstolen været nogle spændende måneder fra påsken og frem til dette første HB-møde, tiden er gået med at 
prøve på at få gjort noget ved de vigtigste temaer , vi har oppe i DSU i øjeblikket. Desværre kunne FU først få deres første møde 
den 26-28 juni, det blev til gengæld et langt og konstruktivt møde, der lover godt for samarbejdet i FU. DSU er en stor 
organisation og noget af det første man lærer sig som formand, er at store organisationer reagerer langsomt og med en arbejdsform 
med 3 årlige HB-møder er det svært at få fart i organisationen, der også internt har vænnet sig til at arbejde langsomt, dette er 
noget jeg arbejder kraftigt på at få ændret.  
 
Aller vigtigste opgave vi overtog, var arbejdet omkring skakserveren og at prøve at sikre dens fremtid, i første omgang nedsatte vi 
et meget hurtigt arbejdende udvalg, bestående af Tom Skovgaard og Else Thygesen med hjælp fra Lars Wisler Pedersen på det 
tekniske område. Udvalgets opgave var at gennemgå kontrakten med Mølgaard og Nielsen, og samtidig finde ud af hvor var vi 
henne, havde vi fået leveret det vi skulle, i forhold til kontrakten, dette viste sig at være et dødt spor da vi reelt overtog serveren 
sidste år, uden at få lavet en aftale om udbedring af de konstaterede fejl, hvilket vi stadig lider under. Der var derfor ikke nogen 
vej uden om i samarbejde med firmaet at gå i gang med en intensiv fejlretning af systemet og der har været brugt mange kræfter 
og energi på at få rettet fejlene, både de gammelkendte samt de nye opståede i turneringsmodulerne, de skulle gerne være rettet nu 
og turneringer skulle gerne være startet i begyndelse af August. En af måderne dette blev styret på var ved ugentlige skype 
konferencer på nettet. Med deltagelse af Else Thygesen og Tom Skovgaard fra DSU, vores samarbejdspartnere har været meget 
imødekommende og op på mærkerne og ser ud til at have genfundet glæden ved projektet. Vores leverandør (Mølgaard & Nielsen 
v. Tomas Hutters) har, trods den kontraktlige situation, ligeledes været forretningsmæssigt imødekommende mht. den 
videreudvikling og de fejlrettelser, som kontraktligt lå uden for garantiperioden, og har arbejdet intensivt på forbedringerne.  
Vi skulle gerne på mødet være i stand til at sige om vi tror på projektet, så vi kan få færdigudviklet de sidste ting der mangler, bl.a. 
løbende oprettelse af netmedlemmer samt pgn fremviser, når man vil lave live dækning af forskellige turneringer og med en 
kommentator til at skabe liv i vores danske server. I den nærmeste fremtid vil vi endvidere fjerne aliasserne så man altid nemt kan 
se hvem man spiller mod og hvem der er på serveren, så denne for alvor ikke bare er et sted man spiller skak men også et sted man 
kan mødes og chatte med gode skakvenner, og så skak.dk bliver en ”klub på nettet” for DSU’s medlemmer.  
Hvis vi godkender at vi tror på fremtiden, har vi et tilbud fra Norsk Ungdomskak, der ønsker at udvikle et holdmodul, til brug ved 
de norske SFO ordninger, så de forskellige skoler kan spille mod hinanden, på et hvert given tidsrum.  
 
Der har været afholdt møde med XtraCon / Henrik Mølvig mht. uddybning af driftsydelsen og serviceniveauet. Driftsaftalen 
fortsættes i den kommende sæson, og ligeledes indgås Side 2 af 4 Dansk Skak Union Hovedbestyrelsen  
sponsoraftale med XtraCon også for den kommende sæson. På længere sigt skal driftsydelsen og behovet revurderes, men i 
øjeblikket er der er en proces i gang med at flytte al DSU's IT-drift til XtraCon, hvor det meste kører allerede, således at der er 
samlet drift hos en enkelt leverandør.  
 
FU besluttede på mødet i juni, vi skulle være mere aktive internationalt og jeg har været til Ekstraordinært ECU-møde 11. Juli 
Kalithea, mødet skyldtes at det tyrkiske forbund havde vundet en sag mod ECU ved den europæiske sportsdomstol ang. 
Tildelingen af forskellige europæiske turneringer. Natten inden mødet blev man enige om et kompromis, der medførte at et 
serbisk medlem af ECU´s bestyrelse udtrådte, han var ikke tilstede ved mødet og man havde åbenbart glemt at underrette ham, for 
efterfølgende har han protesteret i et brev til alle delegerede, en interessant situation ! Udløsningen kommer den 24. oktober ved 
det ordinære møde i ECU under EM i Montenegro, inden da er der FIDE kongres’ i Kalithea i perioden 11-18 Oktober, her vil 
Henrik Knudsen deltage hvis han er blevet frisk nok.  
 
På Nordisk møde i Helsingør vedtog man at fjerne den økonomiske støtte til NM-turneringerne, det åbne, kvinde og senior-NM. I 
stedet bruges pengene til træningssamlinger.  
 
Formanden har haft møde med Finn Stuhr og Erik Carlsen fra Køge der planlægger at holde en ny udgave af Nimzowitch 
memoriel i efterårferien 2010, et spændende projekt, men der skal skaffes mange penge.  
DM 2010 bliver i Hillerød, på et møde for et par dage siden, faldt også de økonomiske aftaler på plads, så nu er alt klar, arrangører 
virker meget kompetente og skal nok levere et flot DM-stævne forhåbentlig med mange deltagere.  
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Elite politikken som vedtaget af HB, har givet anledning til nogen uro da Peter Heine Nielsen ikke følte han blev hørt i processen 
og er uenig med nogle punkter i den fremlagte politik, FU har valgt at bakke op omkring ansættelsen af Lars Bo Hansen, som vi er 
meget glade for at der lavet en aftale med. Han skal have tid til at komme i gang om et år eller lidt senere, er det tid til at evaluere, 
hvad jeg hidtil har hørt tegner godt, men konflikten har desværre medført at Peter Heine ikke deltager ved EM i oktober. Peter 
Heine er blevet tilbudt at deltage i et udvalg omkring elitepolitikkeen, for sammen med andre at give input til fremtiden, dette 
udvalg vil fra FU få deltagelse af formanden, samt ungdomslederen og landstræneren vil selvfølgelig også deltage. FU har 
accepteret at Peter Heine, som han ønskede, selv melder ud mht. at han ikke deltager på EM-holdet.  
 
Der er lavet en samarbejdsaftale med e-skakken og der er arbejdet med et oplæg til punkter vi i en kommende tid vil diskutere 
med skoleskakken, det virker som om begge parter er indstillede på at der skal fines fornuftige løsninger for fremtiden  
Der er udtaget to spillere til NM for Kvinder Esmat Guindy og Oksana Vovk, er skal deltage i NM for kvinder i Norge i 
september. Begge spillere vil formentlig sammen med Marie Frank udgøre et nye Kvinde og pigeskak udvalg.  
 
EM-holdet er udtaget og har meldt klar det bliver Lars Bo Hansen, Sune Berg Hansen, Allan Stig Nielsen, samt Jacob Vang Glud. 
Lars Bo Hansen er selvfølgelig spillende træner, formanden er med på turen og deltager i ECU-mødet og hjælper efter bedste evne 
Lars Bo med de praktiske ting og deltager i nogle af møderne for landsholdet for at aflaste Lars Bo, der jo også skal tage det store 
slæb på 1. Bræt.  
 
3.2 Resultater 
 
Det flotte DM i Silkeborg sluttede med at Sune Berg Hansen vandt sit 5. Dm foran Allan stig Nielsen og Lars Schandorff på en 
delt 4 plads kom Mads Andersen og Bo Garner Christensen begge scorede IM-norm.  
 
K41 Scandinavian Open 2009 var en flot turnering i K41´s lokaler i Valby, GM Yuri Drozdovskij og IM Thorsten Michael Haub 
var helt suveræne og scorede 8½ af 11. IM Haubt scorede en GM-norm.  
 
Copenhagen Chess Challenge blev en svensk triumf ved sejr til Stallan Brynell og Daniel Semcessen, sidstnævnte lavede både IM 
og GM-norm.  
 
DM for ungdom blev igen en stor succes afviklet i Skanderborg.  
Danmarksmestrene blev: U-8 1. Kasper L Timmermann, Hinnerup - 6 point. U-10 1. Martin Percivaldi, Hillerød - 4½ point. U-12 
1. Jonathan Braüner, BMS - 4 point. U-14 1. Mads Andersen, Skanderborg - 4½ point. U-16 1. Tobias Valentin Rostgaard, 
Mårslet - 4 point. U-18 1. Dara Sevkan Akdag, BMS - 4½ point. 
 
Stævnet blev en stor succes til næste år skal vi have startet pigeklasser også.  
 
Pokalturneringen var igen velbesøgt og et flot arrangement.  
Danmarksmestrene blev:  
Præmietagere i Eliterækken: 1. Sydøstfyn, 20½ point. Præmietagere i Bredderækken: 1. Taastrup, 16 point. Præmietagere i 
Juniorrækken: 1. Mårslet, 21 point. Præmietagere i Seniorrækken: 1. Randers, 15 point. 
 
Chess House i Århus kom tilbage på banen som arrangør af internatonale turneringer med en fin IM-turnering:  
IM Eva Repkova vandt turneringen suverænt.  
 
Poltiken Cup var den eneste af de store sommer open i 2009, og med 316 deltagere var der igen ny rekord, turneringen var også 
den stærkeste hidtil og blev vundet af:  
1.GM Parmerian Negi (2590), Indien, 8½ point 2. GM Boris Avruk (2641), Israel 8½ point 3. GM Vladimir Malakhov (2707), 
Rusland, 8 point 4. GM Gabriel Sargissian (2667), Armenien, 8 point 5. GM Peter Heine Nielsen (2680), Danmark, 8 point 6. GM 
Evgeny Postny (2647), Israel, 8 point 7. GM Sergei Tiviakov (2674), Holland, 8 point  
Peter Heine blev som bedste nordiske deltager samtidig Nordisk mester. Turneringen fortsætter uændret i Helsingør også i 2010 
og 2011.  
 
Peter Heine deltager i øjeblikket i NH-chess turnering i Amsterdam og har i skrivende stund +1. 
 
 
LBH uddybede den skrevne beretning. FU ønsker at afholde 4 årlige HB møder. Dette skyldes et ønske om at kunne arbejde 
hurtigere. HB godkendte ønsket, og der vil fremover blive afholdt et HB møde i slutningen af oktober eller starten af november. 
Dette møde vil fra 2010 blive et 2-dags møde hvis der er behov. Behandling af budgettet vil fremover blive delt på august mødet 
og okt/nov mødet. 
 
Herefter blev ordet givet frit. 
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HB ønsker et debatforum kun for HB medlemmer så email afstemninger kan afholdes med forudgående debat. FU arbejder videre 
med oprettelsen af et debatforum. 
 
PJ: Ønsker at DSU betaler for maden til de ekstra hold 3. HK stiller med til pokalturneringen for at få grupperne til at gå op. RBC: 
synes det er rimeligt, så det gør vi fremover. 
 
PJ: Kan formanden sige noget mere om Peter Heine. LBH: Peter er utilfreds med at der findes en landstrænerfunktion og er også 
uenig med landstrænerens metoder. Der er nedsat et udvalg til at støtte landstræneren. Peter ønsker ikke at være til rådighed for 
landsholdet til EM i oktober. JR: Det er ikke mulig at gøre alle tilfreds. Det er stadig en rigtig beslutning at ansætte Lars Bo, så er 
det bare ærgerligt Peter og Lars Bos kemi ikke passer. PJ: der er ikke tvivl om HB´s opbakning til ansættelsen af Lars Bo. 
 
Beretning godkendt. 
 

4. Nyt fra hovedkredsene. 
 

1. HK: har ikke et naturligt valg til den ledige formandspost.  
2. HK: det er ikke let at finde folk til bestyrelsesposter. Skovbo SK er ved at arrangere turnering. Der er etableret 

ungdomssider. Køge er ved at skaffe midler til en stor turnering. Har fået en del børnemedlemmer. Bestræber os på at 
gøre det attraktivt at spille skak. 

3. HK: Svend Novrup genopliver svenskerkrigen med et arrangement mellem Heine og Berg.  
4. HK:  
5. HK: i næste sæson samarbejdes med 4. Hk. om holdturneringen. 
6. HK: IM turnering i chesshouse. Sammenlægning med 9 HK. fra næste sæson. Lederkursus i Randers i næste måned, som 

vi håber vi kan finde folk til. 
7. HK: samarbejdet med 6. og 9. fylder meget. Aalborg arbejder med en hurtigskak grand prix turnering i aalborgtårnet. 
8. HK: fået ny holdturneringsleder.  
9. HK: Lille medlemsnedgang. Der planlægges sammenlægning med 6. hk fra næste sæson og med deltagelse af 7. hk i 

Mesterklassen. 
 

5. Status på skakserveren 
 
LBH: Om et år kikker vi på aftalen med XtraCon, da vi sandsynligvis betaler for noget vi ikke har brug for. Når vi starter op med 
netmedlemmer bør de kunne spille straks efter de har overført betaling. Det er ved at blive undersøgt om Norge kan bruge vores 
skakserver hvis der laves et holdmodul.  
PJ: turneringerne tirsdag og torsdag bør en gang i mellem lægges på andre dage. 
LBH: det er i virkeligheden ønskeligt at afholde turneringer 5 dage om ugen. 
JR: det er svært at finde ud af hvornår turneringerne afholdes og hvordan man deltager. 
JR: det er godt FU har fået styr på aftaler og detaljer omkring serveren. 
 

6. Godkendelse af udvalg 
 

a. Skakserverudvalget. Godkendt som forelagt. 

b. Ungdomsudvalget. Mangler bilag. Udsendes efter mødet. 

c. Divisionsturneringsudvalget. Skal rådgive HB og ikke divisionslederen. Hele kommissoriet sendes tilbage i udvalget. 

d. Informationsudvalget. Godkendt som forelagt. 

e. IT-udvalget. Godkendt som forelagt. Sverige har fået et webbaseret kartotekssystem. Det undersøges om det kan bruges i 

DSU. 

f. K-skakudvalget. Godkendt som forelagt. 

g. Reglementsudvalget. Godkendt som forelagt. 

h. Turneringsudvalget. Godkendt som forelagt. Der er en aftale med Hillerød om DM i 2010, der bygger på udvalgets 

forslag. Frederiksborg Hallen er spillested og man benytter Hotel Hillerød.  

i. Udvalget for Kvinde og pigeskak. Godkendt som forelagt. KWD ønsker at udvalget ser på den barriere som piger møder 

i en skakklub. 

j. Udvalget for seniorskak. Godkendt som forelagt. 
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k. Landstrænerudvalget. Det udsendte bilag erstattes af en ny efter oprettelsen af et eliteudvalg. HB er meget tilfreds med 

landstrænerens arbejde siden ansættelsen. Der skal findes en anden til at finde billetter m.v. end landstræneren. 

 

7. Godkendelse af Divisionsturneringsreglement og program. 
 
Program:  
I 2 division er der byttet rundt på Taastrup og AS04 selvom geografien siger noget andet. HB fandt det ok. Programmet taget til 
efterretning. 
 
Reglement:  
§ 5: følgende passus slettes:  
 
”Det fastsættes ved lodtrækning, hvilken gruppe der startes med.” 
 
§8: Ny overskrift og nyt første ”punktum”:  
 
§ 8 Indbydelse og turneringsplaner.  
Turneringslederen udsender inden 15. Juli indbydelse med frist for tilmelding samt et udkast til turneringsplan til alle deltagende 
klubber i turneringen. 
 
§ 9: ændres til: 
 
”Indenfor de angivne tidsfrister skal klubberne meddele turneringslederen følgende: 

a. Eventuelle indsigelser mod det fremsendte udkast til turneringsplan. 
b.  

1. For hver spiller anføres nummer på styrkelisten. For nye spillere skal påføres ratingtal i overensstemmelse med 
bestemmelserne i EMT reglementet. 

2. For hvert hold... 
3. For hvert hold... 
4. Der skal desuden... 

c. Spillested for klubbens hjemmekampe. 
d. Navn, adresse og evt. telefonnummer for klubbens kontaktperson. 

 
Overholdes indsendelsesfristen ikke...” 
 
§ 10: HB vedtager at indsættelse af reserver ved udeblivelse skal afskaffes. Ingen stemmer imod. 
 
§12c: ”I 1. og 2. division er betænkningstiden 2 timer til 40 træk og 1 time til resten af partiet." Vedtaget. 
 
§12g: ”Hver klub udpeger en dommer, der skal lede den kamp, som afvikles på klubbens hjemmebane. Dommeren skal have 
dommerlicens og må ikke selv spille med. Når flere kampe afvikles samme sted, kan arrangøren udpege flere dommere, som alle 
skal have dommerlicens.” Vedtaget. 
 
§12i: ændres til: ”Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i gang.” Konsekvensrettelse som følge af 
ændringen i §10. 
 
§13: Der blev foreslået 15 min, 30 min og 60 min som grænse for udeblivelse. HB stemte først for forslaget om 60 min. Forslaget 
blev vedtaget med 7 stemmer for (Morten, Jean, Steen(2), Poul, Kasper, Lars W). Imod stemte (Aage(2), René). Blankt stemte 
(Jens, Sigfred(2), Lars Bech). 
 
Fra kamplederinstruksen: kampleder rettes til dommer. 
 

8. Anmodning til HB i forbindelse med overvejelser om sammenlægning af 6. 
og 9. HK og fælles Mesterklasse med 7. HK. 
 
Morten Fabrin gennemgik oplægget med anmodningerne fra 6., 7. og 9. hovedkreds. Efter drøftelse tilsluttede HB sig i enighed de 
fremsatte anmodninger. 
 

9. Godkendelse af Seniorskakreglement 
 
Reglement vedtaget som det foreligger. 
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10. Godkendelse af DM-reglement og pokalturneringsreglement 
 
Pokalturnering:  

• punkt 1: Forslag om følgende betænkningstid:20 minutter + 5 sekunder for hvert træk pr. spiller. Enstemmigt vedtaget. 
• punkt 2: Forslag om afskaffelse af reserver. Faldet med 6 stemmer imod (Poul, Steen(2), Kasper, Sigfred(2)). For stemte 

(Lars B, Aage(2), Morten, Jens).  
• Punkt 3: Forslag om en øvre ratinggrænse for deltagelse i bredderækken. Faldet. 
• Punkt 4: Forslag om nedsættelse af gennemsnitskrav for deltagelse i bredderækken. Faldet 
• Punkt 5: Fri opstilling vedtaget med 7 stemmer for (Aage(2), Morten, Poul, Sigfred(2), Kasper). Ingen imod. 

 
 
 
DM reglement: 
35: Finns formulering anvendes 
36:  ”Ved ligestilling mellem flere end 2 spillere” 
37: finns formulering anvendes 
39: finns formulering anvendes. 
I kandiklasse skal tilføjes at arrangør kan give wildcard til en spiller af passende styrke. FU skal godkende. 
 

11. Budget 
 
Flyttes til næste møde i november. 
 

12. Tid og sted for næste møde 
 
15. nov 2009 
7. feb 2010 
 
13. EVT 
 
JR: hilser fra Bjarne Sønderstrup, at spilleudvalget bør nedlægges. Dette tages op senere. 
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