
Kskakafdelingens rapport 2009 
 
Resultater: 
 
17.OL-finale startede 10.september – og Danmark er ratingmæssigt seedet til at slutte i 
den nederste tredjedel. Indtil videre holder vi os på 50%! 
 
8.EM-hold, indledende: 75% af partierne er afsluttet – Danmark ligger midt i feltet. 
 
5.Nordiske 5-landskamp: Turneringen (arrangeret af Danmark) startede 20.december 
2006. Der resterer kun et enkelt parti – og uanset udfaldet af det, så ender vi på 4.pladsen. 
Sverige vandt foran Finland og Norge. 
 
DM2007 blev vundet af Søren Rud Ottesen 
Computerfrit VeteranDM2007 blev vundet af Ejvind Jensen 
Åbent Computerfrit DM 2008 blev (også) vundet af Ejvind Jensen 
 
Titler: 
 
GM: Martin Lohse 
SIM: Vilhelm Mortensen 
IM: Allan Ringsborg 
IA: Søren Peschardt 
 
Turneringsstarter: 
 
Internationalt startede 71 danske spillere i ICCFs turneringer.   
 
6 danske spillere startede i diverse invitationsturneringer. 
 
Ernst Nielsen Memorial (15 spillere med <2200 i rating) startede 15.december. 
 
Nationalt startede 36 spillere i diverse EMT-grupper. 
Det er en tilbagegang på 4 i forhold til sidste år. Et par af de tidligere deltagere har oplyst 
at portoen er for dyr for almindelige pensionister, selv om det nu er tilladt at sende træk 
som B-post. 
Til gengæld er interessen for at deltage i DM på ICCFs server større end den maximale 
grænse på 15 spillere. 
 
Vi har startet 3 landskampe det forgangne år – mod Rumænien på  24 brædter, mod Israel 
(revanchematch) på 14 brædter og mod Spanien på 37 brædter. I Januar 2010 starter en 
landskamp på 30 brædter mod Italien. 
 
I årets løb blev der afsluttet 2 landskampe. Mod Australien en sejr på 20½-17½ og mod 
Israel også en sejr, på 27½-18½. 
 
Organisatorisk: 
 
Ingen ændringer. 
 
Økonomisk: 
 



Driftsunderskuddet for 2009 blev på 11.163,01 
 
Der blev modtaget et anonymt sponsorat på 6.000 – halvdelen er afsat til præmiepenge i 
Ernst Nielsen Memorial – resten er hensat til kommende turneringsaktiviteter. 
 
 
Hjemmesiden: 
 
Vi fortsætter med at bringe de vigtigste nyheder og informationer, herunder links til 
opdaterede tabeller for landskampe og for de danske turneringer (hovedsagligt links til 
tabeller på ICCF's server, men også til Peter Lindegårds tabeller for de nationale 
turneringer, der ikke er registrerede hos ICCF). Vi har udvidet dækningen med en tabel 
over ”topscorere” i landskampene (den ligger af praktiske hensyn på Palle Bratholms 
hjemmeside). Det er vores politik ikke at gengive materiale som i forvejen er tilgængeligt 
på internettet, men i fornødent omfang at give links til det. 
 
Desuden holder vi fortsat danske k-skakspillere orienterede om nye turneringstilbud, 
landskampe og andet relevant. Hvor vi finder det relevant vil vi fremover også levere links 
til nogle af de mest spændende turneringstabeller og partier (fortrinsvist i ICCF regi). 
 
 
Fremtiden: 
 
Aktivitetsniveauet er stadig ikke som for 21 år siden – hvilket vel også gælder for andre af 
Unionens aktiviteter. K-skakledelsens filosofi er stadig, at vi arrangerer de turneringer mm, 
som medlemmerne finder interessante at deltage i. 
 


