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 Dansk Skak Union 

Hovedbestyrelsen 

Bilag til punkt 3 på HB-mødets dagsorden den 7 Februar 2010 

Forretningsudvalgets Beretning:  

Der er ikke gået så  længe siden HB-mødet den 15. November og en del tid er gået med Jul og 

nytår, så beretningen bliver mere kortfattet end normalt og som sædvanlig opdelt i en 

resultatmæssig del og en organitorsisk del.  

Resultater. 

  

Ved VM ungdoms VM i Tyrkiet blev Mads Andersen nr 5 med 8 af 11 i gruppen for 13-14 

årige,  

med scoren 8 af 11 og nærmer sig for alvor medaljepladserne i aldersgruppen, men der skal 

rykkes for at følge med udviklingen i disse år. 

De andre danske spillere scorede mere forsigtigt:  

Mads Holger Jacobsen 5½ point i samme aldersgruppe,  

Dara Akdag 4½ i U-18  

Kristian Segert 5 point i U 16  

Tobias Rostgaard 4½ point i U16  

Jonathan Bräuner 5 point i U 12  

Martin Percivaldi 5 Point i U 12 

Peter Heine blev nr 3 i BNbank Blitz i Oslo efter Nakumara og Magnus Carlsen  

Juniorlandsholdet slog Næsteved i forbindelse med en træningssamling i Næstved. 

Øbro Nytår er blevet en stor turnering i år med 64 deltagere og blev vundet af   

GM Jonny Hector,IM Thorbjørn Broman, IM Simon Bekker Jensen ,og FM David Bekker 

Jensen alle med 5½ af 7. 

I Rilton Cup Spillede både Mads Andersen og Bo Jacobsen for IM-norm i sidste runde men 

kiksede denne gang. 

Senior DM blev afviklet i Århus med kun 16 deltagere , der fik en fin turnering, den blev 

vundet på  deling af Bo Jacobsen og Jørgen Sloth. 

Organisatorisk 

Tiden siden sidste møde har været præget af ferie, jul og nytår, så der er ikke sket så  meget. 

Udviklingen af skakserveren blev ramt af problemer med Swissturneringerne 5. november, 

hvor der var samlet et felt på 20 spillere. Serveren gik ned pga. en programfejl ifm. 

rundelægningen. Denne fejl blev fundet og rettet i løbet af en god uges tid, men da det 

samtidig var konstateret, at der ikke blev lagt rigtige runder, brugte vi desværre for meget tid 
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på at prøve at få dette løst også, så vi kom bagud med andre forbedringer. Men der er 

fremdrift i udviklingen igen nu, turneringerne er sat i luften igen og flere forbedringer er 

under test og formentlig klar til installation på skak.dk, bl.a. visningen af ”rigtige navne” istf. 

Alias’er.  Aftalen med xtracon blev lavet færdig og underskrevet. 

Elite udvalget havde opstart møde 21. november med deltagelse fra FU Lars-Henrik Bech 

Hansen og Tom Skovgaard , Landstræner Lars Bo Hansen, Gm-erne Peter Heine Nielsen og 

Allan Stig Rasmussen samt Ivan Andersen. 

Bilag med referat fra møde medsendes som bilag Mødet blev afviklet i en god  og konstuktiv 

tone, Udvalget fik fra DSU forelagt at vi ville prøve at lave en rapport til påske mødet, hvortil 

alle vi kunne få deres synspunkter og evt. forslag med i denne. Det er vores mening at så var 

alle ønsker imødekommet, dette er ikke alles opfattelse og om vi har skabt grobund for Peter 

Heine Nielsen deltagelse på Landsholdet er i skrivende stund uklart, FU mener dog vi har 

gjort alt hvad der er muligt, men enighed om Elite politiken er der ikke i øjeblikket. Vi prøver 

at få fundet en dato til næste møde men det er svært at koordinere alles travle kalendere. 

Ungdomsudvalget har ikke haft møder siden Tjele-mødet primo oktober, men U-DM 2010 er 

i gode hænder hos arrangørerne i Skanderborg, inkl. pigeklasser i 2010! Dialog-møderne med 

Dansk Skoleskak fortsættes, og som aftalt blev det 2. møde afholdt 13. januar. Et kort referat 

er på vej på DSU-siden. Sammenfattende kan det siges, at dialogen er god og gunstig for et 

godt samarbejdsklima, mens det samtidig må konstateres at de to organisationer er meget 

forskellige og har forskellig målsætning, hvorfor konkret samarbejde på ledelsesniveau er ret 

begrænset. Den gensidige accept og forståelse er dog meget positiv og dialogen fastholdes til 

gavn for begge organisationer og i skakkens interesse. 

Kvindeudvalget måtte sende deres Ol-krav ud to gange, vi havde valgt en kort løsning første 

gang, men udvalget mente vi skulle sende de sociale krav ud også, dette er nu gjort også, 

Bilag om dette medsendes også. 

Fejringen af Bent Larsens fødselsdag er ved at tage fart og følgende ting er programsat dags 

dato. 

1. Ekstranummer af skakbladet som en optimistisk redaktør mener bliver noget helt specielt.  

I den anledning ønsker FU at få arrangeret en reception og en hurtigskakturnering i første 

weekend i Marts, arrangører bedes melde sig omgående hvis dette skal nås, kunne være en 

mulighed for hovedkredsene for at byde ind på et arrangement. 

2. Peter Heine Nielsen og Peter Svidler spiller en hurtigskak match på 6 partier under 

Politiken Cup , samt 2 lynskakmatcher over 10 partier, den første med Larsen Åbning i alle 

10 partier (1.b3) sam Peter Svidler spiller simultan på Københavns Hovedbanegård, vi håber 

at få pressen og fjernsynets interesse i disse arrangement, internationalt har den udsendte 

pressemedelse fundet vej til FIDE`S hjemmside og New in Chess forbereder også dækning af 

Larsen´s fødseldag. 
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3, Køge arrangerer en GM turnering til Larsen´s ære i efterårsferien. 

Alt i alt et program vi kan være stolte af og det vil medvirke til at give dansk skak meget 

omtale i 2010, medlemstallet er som sædvanlig øget en lille smule i 1 kvartal fra 4, skyldes 

mest holdturneringen, men i 2 halvår af 2010, har vi kun mistet få medlemmer, gad vidst om 

tilbagegangen er ved at bremse eller vi kun er ved ønsketænkningen. 

Peter Heine Nielsen har været i Argentina og besøgt Bent Larsen for at lave et interwiew til 

skakbladet samt aflevere Unionens fødselsdagsgave en PC med internetopkopling og udstyret 

med diverse skakprogrammer. 

DM i Hillerød annoncen er ude hjemmesiden åbnet og de første tilmeldinger begyndt at 

komme, meget spændende hvor mange deltagere der bliver denne gang. 

Resten af skakåret 2010 bliver spændende med mange internationalle turneringer. Brønshøjs 

Jubilæumsturnering, Copenhagen Chess Challenge, Skanderborg , Chesshouse, Politiken Cup, 

samt Køge, meget tyder på en øget aktivitet, forhåbentlig er det med til at få skak fem i 

dagspressen.   

 

 


