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• Tidligere gennemført, bl.a.
– Rigtige brugernavne istf. alias’er

– Bedre visning af brugere online, inkl. antal brugere online

– Månedlig synkronisering af DSU’s medlemsregister og Skak.dk (manuel procedure)

– Forbedret live-kommentering – analysebrætter med titel og chat

– Gæster har ikke rating – og spiller ikke ratede partier

– Månedlige statistikker på dsu.dk (klar nu)

• ”Siden sidst”
– Åbnet for netmedlemmer fra 1/7-2010 (!)

– Se klubinformation for medlemmerne

– Begrænse gæsterettigheder (chat)

– Services mht. Password – og e-mail til log-in

– Egenudvikling v. Michael Nielsen: live-grabber – sekundært udviklingsmiljø (!)

• Fremadrettet 2010/2011
– Forbedret live-kommentering – find og følg kommentatoren / “kommentator-rum”

– Annoncering og velkomst-information om aktivitet “her og nu”

– Brugerne selv lave turneringer

– Træning med opgaver

– Korrektionsberegning v. ligestilling til placeringer i turneringer

– Personlig statistik

• Vedligeholdelse
– Behov for løbende fejlrettelse og småforbedringer / -justeringer



Åbnet for netmedlemmer 1/7-2010

• Selv-registrering på skak.dk

– E-mail med medlemsoplysninger sendes til kartotek m.fl.

• Gratisperiode (8 dage +) – øjeblikkelig adgang

– Startrating 1500

• Adgang til ”skak.dk”, ikke til nærskak mv. hos DSU

• Kontingent 150 kr. pr. år

• Opdatering af skak.dk hver måned fra DSU kartotek

– Alle ikke-betalte konti (ældre end 14 dage) lukkes

– Alle medlemmer, inkl. netmedlemmer, opdateres med navn, 

klub, adresse, titel m.m.

• 6 netmedlemmer har betalt i juli

– Ca. 40 registreringer i juli
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Eksempel på et netmedlem i aktion på skak.dk
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Skak.dk – Statistik for 2010
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Skak.dk – Events 2010
• Kommentering har været de primære events

– Corus (jan. 2010)

– BSF/KM (feb. 2010 – 2 dage)

– DM

– Danmarksmesteren (Allan Stig R.) ”dagens gæst”

– VM-matchen Anand – Topalov

– Matchen Peter Heine – Mads Andersen (se snapshot)

– Politiken Cup,  inkl. Heine – Svidler hurtigskak

– Peter Heine (NH) og Allan Stig (Manhem) (weekend-dage)

• Kommende events

– OL 2010 – en af årets vigtigste events

– GM-turneringer (Køge, Skanderborg)

– Lidt julehygge

• En erfaring: Meget lav interesse for turneringerne ..
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Fra matchen Peter Heine – Mads A.
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Skak.dk – Strategi og videre udvikling

• Forbedre og ”åbne” velkomstsiden (www.)skak.dk

– Links til andet netskak / DSU-skak

– Annonceringer og aktuel information

• Vigtige nye funktioner

– Live-grabber og PGN partiimport (Michael Nielsen)

– Træning (er muligt i dag) og opgaver

– Brugerne selv lave turneringer – stadig et vigtigt punkt .. 

• Egenudvikling og ”knopskydning” på skak.dk

– Sekundært udviklingsmiljø i DK v. Michael Nielsen

– Yderligere muligheder på (www.)skak.dk

• Revideret målsætning og succeskriterier
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Fra debatforum – Svar på kritik af skak.dk
Indlæg 15. juni (Tom Skovgaard)

Internet er et fremragende medie til skak! Det er de fleste vist enige om. Og der er heldigvis masser af gode skakservices på nettet af 

både den ene og den anden art – både gratis tilbud og betalingsservices. Hvilken tilstedeværelse skal Dansk Skak Union så have på 

nettet i dag – og om 5 år og om 10 år – det er et godt spørgsmål, men dansk skak skal selvfølgelig udnytte Internettet ligesom alle 

andre gør, og det er her vi bl.a. finder de unge generationer, som lever halvdelen af deres liv på nettet. 

Med Skak.dk har DSU en platform, som kan bruges i dag bl.a. til at opbygge en bredere tilstedeværelse på nettet. Hvilken teknik,

der ligger under ”Skak.dk” om 5 år og om 10 år, det kan ingen sige, men det er vigtigt at være åbne, navigere fremad og 

indhøste erfaringer med de muligheder vi har. Og selvfølgelig er det oplagt at bruge den tekniske platform, som DSU nu HAR 

investeret i til dette. Og det er lige så vigtigt at manifestere at dansk skak officielt er forankret i Dansk Skak Union – også på Internet. Og 

ud over www.dsu.dk og www.skak.dk er DSU i øvrigt også nu kommet på Facebook – et yderligere lille skridt ind i Internets muligheder. 

DSU skal selvfølgelig ikke udvikle alt selv og gør det heller ikke – det er ligeså vigtigt at udnytte det, som er tilgængeligt, såsom 

Facebook. 

Skak.dk kan sagtens kritiseres, og det budget, der er brugt til udviklingen er kun en brøkdel af det, som er investeret i fx ICC og 

PlayChess, som er førende og bruges af tusindvis af etablerede skakspillere fra hele verden – ingen tvivl om det. Og ja, der er stadig fejl, 

som skal rettes, og der er også behov for forbedringer i layout mv. Det arbejdes der med. Skak.dk hverken kan eller skal konkurrere 

direkte med de nævnte topprofessionelle skak-sites. Og det er åbenlyst, at nogle synes, at Skak.dk er ”for ringe”, og disse må så 

vælge de andre skakservices på nettet, gratis eller betalte services, hvis tilbuddene absolut skal ses som alternativer. Men vi kan 

konstatere at der faktisk spilles over 10.000 lynpartier på Skak.dk pr. måned, og at live-kommenteringen typisk følges af 100-200 

skakinteresserede medlemmer og ikke-medlemmer, som får nogle gode, hyggelige og lærerige timer sammen med nogle af vores 

topspillere under kommenteringen. Hvad der yderligere vil blive opdyrket af tilbud og aktiviteter vides ikke i dag, men der er tanker om 

bl.a. træning/instruktion og om opgaver. Skak.dk når ud til personer, som ikke er at finde på ICC og PlayChess og i nogle tilfælde heller 

ikke er DSU-medlemmer, og denne målgruppe er vigtig for Skak.dk. 

Udgangspunktet for Skak.dk i dag er, at tjenesten har et lavere samlet drift- og vedligeholdelses-/videreudviklings-budget end 

oprindeligt forudsat, svarende til en årlig udgift pr. medlem på omkring 20-30 kr. DSU’s besluttende organer bakker fuldt op om 

aktiviteterne og økonomien på Skak.dk – senest på påskens møder. Herunder er det også besluttet at der nu åbnes for netmedlemmer, 

som betaler en beskeden ”incitament-betaling”, kunne man fristes til at kalde det (150 kr. pr. år), for at have adgang til lidt mere på 

Skak.dk end gæster, som har gratis adgang. Om DSU i stedet skulle forære Skak.dk gratis til alle ikke-DSU-medlemmer er selvfølgelig et 

relevant spørgsmål, men hvorfor egentlig det, når der også er ønske om flere betalende medlemmer og bedre økonomi? 

Jeg håber, at det fremgår at dette indlæg er baseret på ”her-og-nu” sitationen og hvordan vi bedst udnytter de aktuelle muligheder, når vi 

kigger fremad. Det har ikke været hensigten med dette indlæg at gå ind i en debat om, hvad DSU har besluttet og gjort i fortiden – den 

debat, er en anden. 

mvh  Tom Skovgaard
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