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

 
Forretningsudvalgets Beretning 
 
Det har været en travl tid for DSU fra HB-mødet og frem til dette HB-møde , med mange nye 
initiativer der skulle sættes i værk. 
 
 
 

Resultater. 

Peter Heine Nielsen deltog i Remco Heite turneringen i Holland, der var en uratet 6 mands 

turnering, den blev vundet af Luke McShane og Peter sluttede med 1½ point på en delt 5 plads. 

 

Der var hele 18 deltagere i det åbne hurtigskak DM for kvinder, der blev afholdt i K41 arrangeret af 

kvindeudvalget, turneringen blev vundet af Louise Fredericia med 5½ af 6 foran Oksana Vovk. 

 

Mads andersen scorede sin 3 og sidste IM-norm i London og bliver hermed Danmarks hidtil yngste 

internatiola mester, det lover for fremtiden. 

 

Øbro Nytår var igen godt besat med 64 deltagere og blev suverant vindet af GM Jonny Hector foran 

IM Jens Kristiansen og GM Henrik Danielsen. 

 

 

 
 

Organisatorisk 

En af de vigtigste opgaver af få løst var at få antaget en ny ungdomslandstræner, men på trods af et 

fint opslag fik vi ingen ansøgninger. Og så gik vi i gang med forhandlinger med Allan Stig 

Rasmussen, som ikke uden vanskelligheder er endt med at vi har antaget Allan Stig Rasmussen for 

foreløbigt et år, og Allan er gået i gang med arbejdet med stor entusiasme, og har allerede lavet sin 

første rapport til HB, som vil være et bilag til brug for HB. 

 

Eliteudvalget er blevet besat med Tom Skovgaard som formand, og IM Thorbjørn Broman og Ivan 

Andersen (Mads Andersen’s far), medens Ungdomslandstræneren (Allan Stig Rasmussen) og 

formanden deltager efter behov. Vi ville gerne have en stærk spiller fra omkring top-50 yderligere 

med i udvalget, dog under hensyntagen til, at vedkommende skal forventes at kunne agere 

forholdsvis uvildigt på vegne af den samlede elite. Flere mulige kandidater har været spurgt, men 

har desværre takket nej. Der vil fortsat blive holdt øje med muligheder for en yderligere deltager. 

 

Det siddende eliteudvalg fra 2010 afsluttede deres virke med arrangementet i december hos BMS 

Skak for ungdomseliten, hvor ca. 20 spillere i alt, delt i to hold (hhv. U15 og U18) blev trænet af 2 

af Danmarks absolutte topstormestre, Sune Berg Hansen og Allan Stig Rasmussen. Mange af 

deltagerne har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med denne ungdomselitesamling. 

 

Skak.dk 

Hovedbestyrelsen 
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Arbejdet med skak.dk skrider stille og roligt fremad.  De vigtigste forbedringer og begivenheder i 

de forløbne måneder, ud over diverse tekniske småjusteringer, har været: 

 Åbningen pr. 1. januar 2011 for gratis netmedlemskab på skak.dk for unge op til det år, de 

fylder 16. 

 Ændringen af forsiden på (www.)skak.dk, så der nu til venstre er et annonceringsvindue, der 

kan opdateres nemmere end det tidligere billede. Teksten fra annonceringsvinduet vises også 

i Windows-klienten til brugerne umiddelbart efter login. 

 ”Julemanden” spillede igen i år på skak.dk i december, og 4 spillere vandt over Julemanden 

og vandt dermed et gavekort på 100 kr. til Dansk Skaksalg, som Skaksalget havde doneret 

(der var doneret 10 gavekort i alt). 

 Der blev afholdt en dobbeltrundig opvisningsmatch mellem Thy (Danmark) og Tromsø 

(Norge) på skak.dk søndag d. 9. januar 2011. Der blev spillet med 60 min. + 30 sek. pr. træk 

på 7 brætter, og matchen blev en succes og er omtalt både på dsu.dk og på Tromsø’s 

hjemmeside. Teknikken fungerede fint og der blev indhøstet et par gode erfaringer til 

fremtidige arrangementer samt et par ideer til tekniske småforbedringer til sådanne matcher. 

 Der har fortsat været kommentering af verdenstop-begivenheder på skak.dk: London 

Classics i december og Tata Steel i Wijk i januar. Der er nu samlet et kommentatorpanel på 

omkring 15 GM/IM/FM’er, som jævnligt fungerer som kommentatorer, og på 

kommenteringsdagene er der som regel op mod 50 til stede, og typisk 3-5 GM/IM’ere som 

diskuterer partierne med klubspillerne – og stemningen er god. 

 

For tiden pågår en teknisk portering af skak.dk-programmellet (fra .net 1.1 til .net 3.5) i samarbejde 

mellem Milan Stamenkovich og Michael Nielsen. Denne forventes færdig i februar, hvorefter der 

skal laves nogle vigtige forbedringer til instruktion og træning på skak.dk. Aftalen med T Hutters 

for 2011 vil ellers ikke give luft til større forbedringer på skak.dk, men primært vedligeholdelse, 

fejlrettelse, småforbedringer og support. 

 

 

DSU’s IT 

Arbejdet med at få overblik over og strukturere DSU’s organisering af IT- og Internet-

anvendelserne pågår, og herunder identificeres de involverede personers roller og opgaverne 

placeres. 

 

 Der er indgået vedligeholdelsesaftale (klippekortordning) med Karsten Nymann Pedersen 

vedr. DSU’s websider. 

 Programmet Swiss-Manager (chess-results.com) er indkøbt med en DSU-licens. 

Programmet blev første gang prøvet under kvindernes hurtigskak-DM i K41 i december, og 

ifølge dommer Thorbjørn Bromann var det forholdsvis enkelt at bruge. Det forventes at 

programmet bl.a. kan bruges til DM og Ungdoms-DM, men potentielt til alle DSU-stævner. 

Licensen på 199 Euro er ikke større end at hovedkredse eller klubber med internationale 

turneringer også kunne anskaffe og benytte dette internationalt anerkendte og udbredte 

program. 

 Ansvaret for ”den daglige drift og support” er flyttet, så det er entydigt placeret hos 

XtraCon (via XtraCon’s support) og hos Thomas Vestergård, som fra januar modtager mails 

sendt til ”support@skak.dk”. En lille kreds af personer med engagement i DSU’s IT 

(divisionssider, websider, skak.dk) har adgang til XtraCons support, som fra nu af også 

varetager e-mailadresserne på ” .. @skak.dk”. Dermed er Lars Wisler Pedersens 

engagement faset ud efter at Lars igennem nogle år har ydet en stor indsats på IT-området 

http://www.)skak.dk/
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og med skak.dk. Lars vil assistere efter behov med overdragelsen. E-mailadressen 

”it@skak.dk” går nu til Tom Skovgaard/FU. 

 Der blev afholdt møde med XtraCon i januar ifm. ovennævnte samt generelt aht. 

Opfølgning. 

 

 

 


