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 Dansk Skak Union 

Hovedbestyrelsen 

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. August 2010 

Forretningsudvalgets Beretning:  

FU indførte en ny tradition for bedre at komme i gang med arbejdet efter påske, belært af 

erfaringerne fra sidste år, så vi afholdt FU møde 2. påskedag i Hillerød i to timer inden vi tog 

hjem fra det vellykkede påskestævne, dette vil blive en fast tradition fremover, så arbejdet 

ikke går i stå i et par måneder. 

Resultater. 

DM 2010 

Allan Stig Rasmussen vandt sit første Danmarksmesterskab foran Sune Berg Hansen og Jacob 

Aagaard og Mikkel Antonsen. Den kun 15 årige Kristian Seegert Viby skakklub vandt 

kandidatklassen på bedre korrektion end Jens Østergaard. Veteranklassen blev vundet af Niels 

Møller Rendlev Damhus skakklub. Bent Sørensen var eneste danske deltager ved senior EM i 

Thessaloniki og blev en flot nr. 11.  

Andre turneringer 

Sune Berg Hansen vandt Thailand Open med suveræne 8 point af 9 mulige foran Nigel Short 

og nærmer sig nu de 2600, pt. er elo tallet 2595. Sondex Cup blev vundet af Klaus Berg foran 

Jens Ove Fries-Nielsen. Mads Andersen scorede sin 2 IM-norm ved Liechtenstein open og er 

stærkt på vej mod IM-titlen. Pokalturneringstævnet i Pinsen var som altid en succes. 

Aarhus/skolerne vandt eliterækken, foran Esbjerg. Herning vandt bredderækken, Mårslet 

vandt juniorrækken og Randers vandt seniorrækken. Peter Heine Nielsen vandt en lille match 

mod Mads Andersen med 2-0 og nåede dermed som første dansker de 2700 på elo-listen pr. 

1.7.2010. Karsten Rasmussen blev en flot nr. 3 i en åben turnering på Cuba. Sveins 3. 

minneturnering i Oslo havde mange danskere med, bedst placerede blev Mads Andersen med 

6½ af 9. I Pula open blev Jan Nordenbæk nr 14 og scorede en IM-norm. John Rendboe 

scorede en IM-norm i Paris. Århus Chess Summer blev vundet af Karsten Rasmussen foran 

Jackie Andersen, sidstnævnte scorede en IM-norm. Igor Teplyi vandt Horsens lang weekend 

foran IM Karsten Rasmussen. Copenhagen Chess Challenge hos BMS Skak i maj blev vundet 

af den svenske stormester Stellan Brynell med 7 af 9 foran de to danske IM’er Nicolai V. 

Pedersen og Nikolaj Mikkelsen med 6½. 

Politiken Cup havde 291 deltagere og blev vundet suverænt af Pavel Eljanovn Ukraine, 

verdens nr. 8. Der blev scoret 3 IM-normer men ingen danske. Arangementerne med Peter 

Svidler i anledning af Bent Larsens førdselsdag blev en stor succes, Svidler vandt hurtigskak 

matchen 4½-1½ og lynmatchen med larsen åbning 7-3, den normale lynmatch sluttede 5-5. Et 

vellykket arrangement med mange tilskuere både på plads og på nettet. I indeværende måned 

har Mads Andersen deltaget ved U-20 VM, hvor han sluttede fint med 7 af 13. Allan Stig 

Rasmussen klarede sig fint i Gøteborgs GM-turnering med en anden plads efter Emanuel 

Berg, medens Peter Heine ikke overbeviste i NH-turneringen i Holland. 
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DM for ungdom 

DM for ungdom blev igen, med succes, afviklet i Skanderborg. Stævnet der blev åbnet af 

Skanderborgs borgmester, havde deltagelse af 67 drenge og piger, idet der i år for første gang 

var U-DM-titler i alle aldersklasser til begge køn, som det kendes fra FIDE’s 

ungdomsturneringer. Med kun i alt 8 piger tilmeldt til stævnet, måtte pigerne spille med 

drengene i hver aldersklasse. Danmarksmesteren Allan Stig Rasmussen fortalte om 

Danmarksmesterskabet og spillede efterfølgende simultanskak, og kuglestøderen Joachim B 

Olsen var på besøg. 

Danmarksmestrene blev 

U-8 
Albert Emil Petersen, Caissa 

Astrid James Madsen, Skovbo 

U-10 

Toby Dreisler, Hinnerup Skakklub 

Linnea Holmboe Borregaard, Caissa 

U-12 
Jesper S. Thybo, Morsø Skakklub 

Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov Skakklub 

U-14 
Mads-Holger Jacobsen, Enkeltmedlem 

Thea Nicolajsen, Århus/Skolerne 

U-16 
Bjørn Møller Ochsner, Århus/Skolerne 

Helene Søndergaard, Jetsmark Skakklub 

U-18 

Tobias Valentin Rostgaard, BMS Skak 

(Ingen tilmeldte piger). 

Vinderne i drengerækkerne skal som en del af deres præmie, til U-VM i Grækenland i 

oktober. Skanderborg har igen tilbudt at afholde stævnet, men efter to år i det jyske, kigges 

der lidt mod øst i Danmark efter en arrangør til næste års U-DM.  

EU-mesterskaberne for Ungdom 

To talentfulde piger har været sendt afsted til European Union Youth Chess Championships;  

Freja Vangsgaard fra Vejlby-Risskov Skakklub i U12 og Thea Nicolajsen fra Århus/Skolerne 

i U14. 

Pigerne blev udtaget pga. deres ratingfremgang og deres resultater ved DM for ungdom. 
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Med som rejseleder og træner havde de Sixten Thestrup fra Øbro. Turneringen bliver afholdt i 

Murek, Østrig. Der blev trænet seriøst før og under turneringen, og de har efterladt et seriøst 

indtryk for fremtiden. 

Begge piger klarede sig fornuftigt i forhold til deres rating og de høstede alle tre god erfaring.  

Mange andre danskere har spillet i turneringer i udlandet i løbet af sommeren, og det fine 

aktivitetsniveau har altså også givet resultater – 3 danske IM-normer siden påske er godt 

gået.  

Organisatorisk 

Ved årsskiftet trådte en ny lov omkring indhentning af børneattester i kraft. 

Fremover skal kommunen sanktionere de foreninger, der ikke indhenter børneattester. 

Landets foreninger skal fremover skrive under på en tro og love erklæring om, at de indhenter 

børneattester fra de frivillige ledere og trænere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. 

Det er resultatet af en ændring i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft ved årsskiftet. 

Hvis kommunerne opdager, at foreningerne alligevel ikke indhenter de lovpligtige attester, får 

det således mærkbare konsekvenser for de respektive foreninger. Kommunen er nemlig 

fremover forpligtet til ikke at give tilskud eller stille lokaler og anlæg til rådighed for de 

foreninger, der sløser med børneattesterne. 

Vi ønsker vores politik på dette område gjort synligt for de danske skakklubber, og vi ønsker 

det synligt at de skal indhente børneattest på deres instruktører. 

DM i 2011 var længe meget usikkert, men i skrivende stund er der 2 muligheder, der er et 

godt bud på vej fra LO-skolen, der kan være økonomisk meget tiltrækkende og det andet er 3. 

HK, der har tilbudt at afholde det i Odense, og hvis der kan laves en fornuftigt hotel aftale, 

kan det blive en mulighed at spille på Scandic i Odense. 

Ol-holdene blev udtaget og længe så det ud som vi fik Peter Heine Nielsen tilbage på holdet, 

men til sidst sprak den mulighed alligevel, Holdet blev så i stedet  

1.GM Sune Berg Hansen 2. GM Allan Stig Rasmussen 3. IM Jacob Vang Glud 4. IM Mikkel 

Antonsen 5. IM Nikolaj Mikkelsen, et lidt overraskende men meget spændende hold. 

Vi prøver i år som noget nyt at hente en meget stærk holdleder ind udefra, nemlig GM Jan 

Gustaffson fra Tyskland, og han har kastet sig over arbejdet ellerede i forberedelsesfasen. I 

skrivende stund er der træningsweekend i København den 21-22 August, spændende hvad det 

kan give af støtte til det danske hold. Hvis det bliver en succes kan det være en måde at styrke 

fremtidige hold, foreløbig er det dog usikkert  om vi sender hold til EM i 2012, da det er en af 

de sparemuligheder vi har fundet frem til i det foreløbige budget arbejde for 2012. 

OL-holdet for kvinder blev i den endelige udgave: 
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Oksana Vovk 2. Carina Jørgensen 3. Marie Frank-Nielsen 4. Trine Treppendahl  5. Thomine 

Stohlberg-RohrHer gør Thorbjørn Bromann et fint arbejde med bla træningssamlinger for at 

få spillerne i form.  

Eliteudvalgets arbejde frem mod en afklaring af fremtiden skrider langsomt om end 

planmæssigt fremad, selvom vi har måtte udskifte i sammensætningen, så Peter Heine Nielsen 

ikke længere indgår i arbejdet i eliteudvalget. Ligeledes er Lars Bo Hansen udtrådt samtidig 

med at hans engagement som landstræner er ophørt pr. 1. juli. 

Peter fik dog fremsat et forslag til en model for fremtiden son jeg indsætter herunder : 

(Citat:) 

 1.1.16 Senioreliteudvalg 

Senioreliteudvalget – i daglig tale seniorlandstræneren - udpeges af HB, og har tilopgave at 

arbejde for at de absolut bedste spillere blandt seniorerne bliver bedre. 

Senioreliteudvalget vælger suverænt selv, hvilke spillere der falder ind under dets virkefelt. 

Senioreliteudvalget står for udtagelse af spillere til repræsentative hold,kan støtte spilleres 

deltagelse i turneringer og administrerer DSU’s støtte til internationale turneringer i 

Danmark. 

1.1.17 Junioreliteudvalget 

Junioreliteudvalget – i daglig tale juniorlandstræneren – udpeges af HB og har til 

opgave at arbejde for at de bedste juniorer bliver bedre. Juniorlandstræneren vælger 

suverænt selv, hvilke spillere der falder ind under hans virkefelt. Juniorlandstræneren 

står for udtagelse af spillere til repræsentative turneringer, kan støtte spilleres deltagelse i 

turneringer og forestår træningssamlinger. 

Dette er  de nuværende formuleringer i skakhåndbogen. Jeg vil foreslå at de bibeholdes, men 

at eliteudvalget etableres fuldt, og får den bemyndigelse der gives i 1.1.16 og 1.1.17, hvilket 

vil sige at eliteudvalget både er senior- og  junior-eliteudvalg. Jeg synes også man med fordel 

kunne lægge kvindeelitedelen ind under eliteudvalget, især da kvindelandstræneren er en del 

af det forebyggende eliteudvalgsarbejdet.  

Jeg selv ønsker gerne at deltage i et sådant eliteudvalg forudsat det har 1. HB/FU medlem, 

samt 4 med faglig baggrund. 

Og at det råder over samme midler  som under den forrige model. Dvs. elitestøtten til 

seniorer/juniorer, aflønningen til landstræneren, beløbet til U-VM, men nu føjet sammen til 

en samlet pulje.  

Samt at satsen til internationale turneringer er den samme. 

(Citat slut) 

Forslaget ville Peter have til afstemning på HB-Mødet den 29 august, men da forslaget var 

fremsat mellem møderne og ikke drøftet i udvalget eller holdt op mod alternative modeller, og 

Formateret: Dansk
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i øvrigt sprang den planlagte tidsplan, vi i FU havde lavet sammen med Lars Bo Hansen, 

fremod en vedtagelse og politikdrøftelse på vores November møde, samt at der ikke var 

enighed om forslaget, har vi ikke taget det på dagsordenen, men naturligvis med i vores 

orientering tilHB. FU er ikke enig i forslaget, men det vil indgå i arbejdet i udvalget, 

fremover. Peter Heine Nielsen har efterfølgende prøvet at få en eller flere HB-medlemmer til 

at få forslaget til afstemning i HB uden om FU. Udvalget der pt. Består af Tom Skovgaard 

formand, Allan Stig Rasmussen, Ivan Andersen, Thorbjørn Bromann og formanden, har møde 

fredag den 27 august op til FU og HB-mødet. 

Tankespotsforbundet har haft møde og gennedsat et udvalg, der skal synliggøre forbundet for 

politikerne i forbindelse med arbejdet med at revidere tips og lotto loven. Det er et problem i 

forbindelse med lovrevisionen, at kontingent kan betragtes som indskud til spil og beskattes 

efter den nye lov. Skak er dog næppe omfattet af lovens spildefinition. 

Skakhåndbogen skulle nu endelig være ved at være færdig, FU reviderede på de sidste 

detaljer og nu skulle den være klar til at lægge på nettet. Den vil fremover blive løbende 

revideret efter hvert HB-møde, så vi aldrig kommer så lang bagud igen, det er ikke ok at vi 

ikke altid har de gældende love og bestemmelser tilgængelige for klubberne og 

medlemmerne. 

Valgkampen til FIDE og ECU kører derudaf og vi får mange henvendelser fra kandidaterne. 

Punktet er på dagsorden og vi skal finde frem til et mandat til valgene, meget tyder på vi bør 

støtte Karpov til FIDE og hans kandidat til ECU, men her er det mere usikkert, jeg vil prøve 

at lave et lille bilag til punktet på dagsordenen. 

Skakserveren har også sit eget selvstændige punkt på dagsordenen som sædvanlig, men her 

vil jeg lige fremhæve en enkelt ting: Vi har nu fået gennemført ændringerne, så man nu kan 

blive netmedlem af DSU, og det virker, der er en del der registrerer sig og pr. 1. august var 

der 7 der havde betalt kontigentet på de 150 kr, for et år, ikke mange og ikke noget der redder 

vores økonomi, men et skridt på vej mod nye tider og et nyt koncept for dansk skak på nettet i 

regi af DSU.. På sigt kan det godt ende med vi får en del netmedlemmer med begrænserede 

rettigheder i DSU. 

DSU’s flytning af IT-systemer til drift hos XtraCon er gennemført, og abonnementet hos 

Wannafind udløb pr. 31. juli. Driften hos XtraCon forløber fuldt tilfredsstillende og 

samarbejdet med XtraCon ligeledes. 

Opbevaring og udlånsprocedurer for DSU’s liveudstyr er ifm. et møde i Helsingør under 

Politiken Cup blevet aftalt med de involverede personer, herunder Kasper Jerwiarz, som er 

kontaktperson ifm. opbevaringen hos Skakklubben Springeren i Kolding. Ifm. statusopgørelse 

over live-materialet er det besluttet at foretage erstatningsanskaffelser for defekt udstyr og 

kabler mv., således at DSU får 9 komplette og velfungerende sæt livebrætter inkl. PC. 

 


