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Forretningsudvalgets Beretning:  

Resultater. 

Danmark deltog med 2 hold ved senior-EM i Dresden : 

 Danmarks 1. hold bestod af Jørn Sloth, Jørgen Jørgensen, Jens Kølbæk, Bent Sørensen 
og Poul-Erik Nielsen og var seedet som nr 10 blandt de 78 hold. Men sluttede som nr. 19 

Danmarks 2. hold bestod af Poul Erik Nørgaard Olesen, Hasso Schütze, Flemming Preuss, 
Peter Dürrfeld og Helge Poulsen og var seedet som nr. 56. Holdet sluttede som nr 45. 

Topscorer blev Bent Sørensen med 6 af 8. Turneringen blev overbevisende vundet af  
Rusland. 

Århus mesterskabet blev vundet af Arne Mathiesen foran Martin Mathiesen. 

GM Sune Berg Hansen vandt den stærke Viking Cup i hurtigskak. 

Jonny Hector blev vinder af Brønshøjs 75 års Jubilæumsturnering med hele 8 af 9, foran 
Tiger Hillarp-persson med 7 point og Henrik Danielsen med 6½ point. Bedste Dansker 
var IM Nikolaj Mikkelsen med 6 point. 

Bjørn Møller Ochsner fra Århus blev nordisk mester i skoleskak ved at vinde gruppe B. 

Hurtigskakturneringen for at fejre Bent Larsen´s 75 års fødselsdag blev vundet af Sune 
Berg Hansen med 5½ af 6. foran bla. Jonny Hector og Lars Bo Hansen. 

IM Thorbjørn Bromann blev nr 17 i Rejkjavik open efter undervejs at have være helt i top 

med bla. Gevinst over Ivan Sokolov, og var tæt på GM-normen. Jacob Carstensen 
snusede også til IM-normen men tabte til Bromann. 

Afslutningen i skakligaen blev meget spændende , men til sidst vandt Århus/Skolerne et 
mulehår foran K41, turneringen var meget spændende i toppen hele vejen. 

Nordkallottens 1. bræt, Jonny Hector, skrev sig ind i dansk skak historie med 9 af 9 på 1 

bræt, en meget flot præstation, i år var der desværre ingen normer i turneringen. 

Nye hold i skakligaen bliver BMS og Nordre. 
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Organisatorisk har en del af tiden gået med at sikre os en dygtig mand til at stille op på den 

ledige plads i FU, og det lykkedes at overtale Kim Skaaning-Jacobsen fra Evans, til at stille op. 

Kim fik sidste år hæderstegnet for sit arbejde på fyn og vi er meget glade for han har valgt at 

stille op, Kim deltager som gæst på HB og FU-møderne i Påsken 

Skakserveren har taget tid igen og vi har fået fjernet aliaserne, så man nu altid kan se hvem der 

er på serveren og der er rettet en del fejl, men der mangler nogle endnu, der er også forbedringer 

på kommenteringsdelen, så kommenteringen til DM burde være blevet forbedret igen. 

Største begivenhed har uden tvivl været Bent Larsen´s fødselsdag den 4. marts , der gav genlyd 

over hele verden og igen viste det sig at Bent som ingen anden kan rydde aviserne og komme i 

alle medier, selv TV-avisen bragte et indslag med billeder fra Både Buenos Aires og Øbro.  

I Øbro fejrede KS og Øbro ved et arrangement den 4 marts Bent Larsen og aftenens højdepunkt 

var da man fik telefonisk forbindelse med en Bent Larsen i god form. 

DSU havde valgt at lave et særnummer af skakbladet og det gav under vejs redaktøren en del 

hovedpine , men resultatet blev ligeså godt , som man på nogen måde kunne forvente og 

Thorbjørn Rosenlund har på skakbladet og alle skribenters vegne modtaget megen og meget 

fortjent ros for det flotte arbejde,. FU er meget glade for det er lykkedes at fortælle historien om 

Bent Larsen på en måde , som vi nu ved Bent selv var glad og stolt over og som vi via mange 

trykte ekstranumre kan bruge som inspiration for skakgenerationer også i fremtiden. 

Internationalt er der sket forskellige ting der gør vi bør være aktive i de kommende måneder, 

Karpov er måske kandidat til FIDE`præsident posten, men om det er et skridt fremad, er endnu 

uvist. 

I ECU er der nu 3 kandidater: den siddende Præsident Boris Kutin, Topalov´s maneger Silvio 

Danailov , samt det tyrkiske forbunds præsident Ali Nihat Yazici, sidstnævnte kommer til de 

nordiske lande på besøg i 2 uge April og Tom Skovgaard og jeg vil møde ham, enten i Danmark 

eller Gøteborg. 

Fide har også været ude med nye dopingregler, som vi har på dagsordenen, da vi er nød til at 

forholde os til dem, ikke mindst da de meget specifikt omhandler Peter Heine Nielsen´s forhold, 

som en af verdens topfolk. Man kan mene om doping i skak hvad man vil, men det skal tages 

alvorligt, hvis vi som sports organisation vil tages alvorlig. 

IM Thorbjørn Bromann er blevet fast tilknyttet damelandsholdet som træner og indgår i Kvinde 

og pigeskakudvalget og er også inviteret med i eliteudvalget. 


