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Bilag til punkt 3 på HB-mødets dagsorden den 14. november 2010 
 
 

 
 

Forretningsudvalgets Beretning 
 
 
Perioden fra sidste HB og til dette har været præget af at formanden blev syg og var ukampdygtigt i 

nogle uger, bl.a. hen over OL, og stadig ikke er begyndt på sit normale arbejde, men dog er begyndt 

at fungere i DSU-sammenhæng, dog stadig lidt på halv kraft. Heldigvis er FU godt besat så alle 

daglige gøremål er blevet passet og eneste konkrete ting der er blevet udsat er HB`s dobbeltmøde 

omkring organisation af unionen, som er udskudt til februar mødet, men det skulle ikke i længden 

betyde den store udskydelse af relevante forslag til ændringer, som HB skulle ønske at fremsætte 

for enden af en grundig debat om denne.  

 

Resultater. 
 
Den 5. Xtracon turnering blev igen spillet i Borup og blev vundet af GM Drozdovski Ukraine, foran 

Miezis Letland og Hans Tikkanen Sverige, der samtidigt fik sin sidste GM-norm. Bedste dansker 

blev Igor Teplyi på 9 pladsen. 

 

Ved OL i Sibirien sluttede Danmark på en flot 19 plads, langt bedre end seedningen som nr 44. 

Placeringen kom efter en flot slutspurt med sejre i de 3 sidste runder, og bedste individuelle resultat 

sikrede Sune Berg Hansen, da han med 6½ af 10 krøb over de 2600 for første gang. 

Allan Stig Rasmussen lavede også en solid GM præstation på 2. bræt, medens de 3 IM-ere lavede 

mere jordnære resultater. 

 

Kvindeholdet sluttede som nr 45 efter en seedning som nr . 57, absolut godkendt, her leverede især 

Oksana Vovk på første brættet en flot indsats med 7 af 10. 

 

Peter Heine Nielsen blev en suveræn vinder af DM i hurtigskak med 7 af 7 foran Jackie Andersen 

og Bo Jacobsen. Turneringen blev fint afviklet hos læseforeningen i Odense. 

 

Ole Jakobsens mindeturnering blev vundet af IM Andreas Schenk Tyskland, foran Jonny Hector og 

Kåre Kristensen. 

 

Europa cuppen for klubhold blev afviklet i Bulgarien. Skolerne endte som nr 42 og Brønshøj som nr 

46 ud af 49 hold. 

 

Skanderborg afholdt en GM-turnering i efterårsferien og her vandt GM Kamil Milton, Polen, foran 

Henrik Danielsen Island. Bedste danskere blev Klaus Berg og Nicolai V. Pedersen. 

 

Ved U-VM kom Mads Andersen på en flot 8 plads i U16, men Bjørn Møller Ochsner på en 47 plads 

lavede også en flot præstation. De andre danskere lavede mere anonyme indsatser men dog med 

lovende momenter ind i mellem. 

 

Hovedbestyrelsen 
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Organisatorisk 

 

OL i Sibirien endte med en godkendt dansk indsats og ”eliteudvalget” og FU er ved at evaluere på 

indsatsen og ikke mindst på brugen af en stærk udenlandsk GM som holdleder med beføjelser til at 

sætte holdet uden diskussion. Den del kørte fint og flere af spillerne havde god brug for hjælp af 

GM Jan Gustaffsons kvalifikationer og fine forberedelser. Det er en overvejelse værd, om det ikke 

er den vej, der bør følges fremover. Holdet var jo uden flere af de stærkeste spillere, men i 

øjeblikket er de stærkeste spillere ved at snakke sammen om at finde sammen om at spille for 

Danmark igen. Lykkes det, hvad meget tyder på, ønsker FU ikke at spare EM i 2011, men sende et 

hold så billigt , som det er muligt, idet besparelserne fra nedskæringen af Skakbladet til 6 numre 

sagtens vil kunne dække udgiften. 

 

Ved OL afholdes FIDE kongressen, som altid, og det lykkedes at få givet fuldmagt til 

formanden´for Sveriges Skakforbund, Anil Surender, og få den godkendt efter en del besvær ! 

Vigtigste punkt på FIDE kongressen var valg af formand for de næste 4 år og valget blev en 

overbevisende sejr for den siddende FIDE præsident  Kirsan Ilyumzhinov, men de metoder der blev 

brugt for at fremskaffe den overbevisende sejr var ifølge New in Chess´s reportage fra kongressen 

ikke alt for pæne. Der er blevet nævnt bestikkelser på op til 25.000 $ + flybilletter til Sibirien, 

Danmark stemte på Karpov og var igen på den tabende side. En anden vigtig ting der blev afgjort 

ved kongressen var placeringen af OL i 2014, og her gik det heldigvis til Tromsø i Norge, hvilket vi 

er glade for og dette har allerede betydet at vi har indgået en mundtlig aftale om at sende 12-15 IA-

ere til Tromsø. Denne aftale giver endnu mere grobund for behovet af et dommer seminar i 

Danmark i løbet af 2011, aftalen om dette er endnu ikke på plads. 

 

ECU afholdt også formands valg og i 1. runde fik Danmarks kandidat kun 9. stemmer , i 2. runde 

vandt Silvia Danilov klart over Ali fra Tyrkiet, der var FIDE præsidentens foretrukne kandidat.  

 

Som opfølgning på sidste FU/HB-møde blev Divisionsudvalget hørt om, hvorvidt det trykte 

divisionsprogram kunne spares og erstattes af programmet i PDF-format på ”divisionsskak.dk” – en 

besparelse inkl. forsendelse i størrelsesordenen 6-7000 kr. Divisionsudvalget ønskede ikke at afgive 

en anbefaling på dette, men ville lade HB/FU afgøre spørgsmålet, og efter en høring via e-mail 

ultimo september, blev det med tilslutning fra 8 af de 9 hovedkredse (2. HK svarede ikke på e-

mailhenvendelsen) besluttet at spare det trykte program. Der blev også modtaget et par forslag: 

 

1) Udsende programmet til HB og divisionsklubberne. 

NB. Programmet fra sidste år er en fil på ca. 300 KByte, så det er ikke noget problem at 

sende det direkte i en mail - i stedet for at sende link til programmet, som ville være det 

rigtige at gøre, hvis der var tale om en "stor" fil på flere MByte. 

2) Annoncere på dsu.dk-siden, når programmet er klar og kan hentes fra divisionssiden. 

3) Layout: Programmet ønskes med det rigtige DSU-logo. 

 

Eliteudvalget har færdiggjort materialet og fremlægger nu i enighed de to papirer om 

trænerfunktionerne. Vi vil prøve at ansætte en ungdomslandstræner, men vente med besættelsen af 

den anden stilling til vi finder, den rigtige kandidat. 

 

FU har haft dialogmøde med Dansk Skoleskak. I mødet deltog fra DSU, Formanden, samt Tom 

Skovgaard og Kim Skaaning-Pedersen og fra Skoleskakken deltog Jacob Rathlev, Mads Jacobsen 

og Nicolai Skousen, der er nyansat i skoleskakken. På mødet blev følgende punkter drøftet : 
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• Gensidig orientering om status. 

• Terminologi om organisationerne - bl.a. ikke bruge "ungdomsskak" og "voksensskak". 

• Økonomi, herunder tilskud til skaklejre. 

• Lokaler, DSS Kbh flytter snart til nye lokaler. 

• Datoer for U-DM 2011 ønsker fastlagt snarest muligt, måske, men ikke sikkert, 27.-29. maj. 

Afhænger af arrangøren. 

• Skaksalg hos DSU og DSS. 

• Pigeskak, gerne flere piger i skakken. 

• Tjele. 

• Relationerne og mellem DSU og DSS, herunder mulighederne for at få de unge skakspillere 

ind i skakklubberne. 

 

Mødet bekræftede igen at der er meget stor forskel på de to organisationer og fælles mål, som f.eks. 

at få flere organiserede skakspillere, synes ikke inden for de realistiske muligheder, hvorfor det er 

vigtigt at vi laver vores eget ungdomsarbejde dygtigt, samt er opmærksomme på at få indfanget 

nogle af de mange unge og børn, som skoleskakken lærer at spille skak i disse år. 

 

 

Reglementsudvalget er gået i gang med at oversætte FIDE’s titel og ratingreglementer, og dette 

forventes færdigt til godkendelse på Februar-mødet. 

 

Tankesportsforbundet er i gang med at undersøge muligheden for optagelse i DGI, ikke en vej der 

ser særlig farbar ud, men bestemt skal undersøges nøje, dette arbejde er i gang, da DGI er åbne 

overfor muligheden. Mere om dette på mødet. 

På skak.dk pågår i efteråret lidt forskellig produktmodning og nogle fejlrettelser, og ud over dette 

har Michael Nielsen, via sit 3die-parts udviklingsmiljø her i Danmark til skak.dk, færdiggjort sin 

”live-grabber”, som er en væsentlig forbedring til live-kommenteringen på skak.dk. Live-grabberen 

giver kommentatorer på skak.dk mulighed for at hente live-partier ind direkte fra nettet, mens de 

spilles, så de kan kommenteres på skak.dk. Live-grabberen blev afprøvet med succes under OL. 


