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Forretningsudvalgets beretning 

 
I FU har vi haft en travl periode med bl.a. skarpt fokus på det internationale, 
budgettet og andre opgaver, men først resultatdelen. 

Resultatdelen: 
26. Schwarzacher Open, 20. - 28. august 

IM Silas Lund blev en flot nummer 4 i 26. Schwarzacher Open i Østrig med 6½ af 9. 

September måneds helt store danske skakpræstation stod GM Peter Heine 
Nielsen for ved at komme helt til 4. runde i World Cuppen. 

Peter Heine Nielsen spillede alle ordinære matcher 1 – 1, og vandt så omkampene 
indtil 4. runde. I første runde slog Peter Heine Nielsen den 29-årige Evgeny Postny 
fra Israel ud, i anden runde var det den engelske verdensstjerne Michael Adams, 
der måtte forlade omkampen som taber. I tredje runde var det Mircea-Emilian 
Parligras fra Rumænien, der spillede 1 – 1 med Peter Heine i de ordinære partier 
for så at bliver slået ud med 0 – 2 i omkampen. Fjerde runde blev som sagt 
stoppestedet for Peter Heine Nielsen. Verdens nummer 11, Vugar Gashimov fra 
Aserbajdsjan, vandt første ordinære parti med hvid, men Peter Heine kom flot 
tilbage og vandt andet parti. Hurtigskakomkampen endte 1 – 3 til Gashimov. 

Peter Heine vandt 20.000 $ i turneringen der endte med at blive vundet af Peter 
Svidler. 

NM i skoleskak for hold, 0 – 6. klasse, blev afholdt i Hinnerup i weekenden 9. – 11- 
september.  Rimaskóli fra Island vandt og bedste danske hold blev Haldum. 
Hinnerup Skolen på en 4 plads. Der deltog 6 skoler og kun Færøerne var ikke 
repræsenteret af de nordiske lande. 

Andreas Skytte Hagen var med i septemberudgaven af First Saturday Chess 
Tournament i Budapest og beviste at IM-titlen ikke er tilfældig. Andreas scorede 5 
af 9 – præcis IM-norm kravet. 

Jørn Sloth Nordisk Seniormester. Jørn Sloth vandt overraskende det nordiske 
seniormesterskab i skak foran de tre stormestre Fridrik Olafsson (Island), Yrjo 
Rantanen (Finland) og Heikki Westerinen (Finland). Jørn Sloth og GM Yrjo 
Rantanen endte begge på 7 af 9, men Sloths korrektion var ½-point bedre end 
finnens. Turneringen blev spillet i Islands hovedstad, Reykjavik. Bent Sørensen og 
John Zach deltog også, men endte uden for præmierækken. 

EM for Ungdom.  Danmark havde 7 drenge af sted til EM for Ungdom i Bulgarien; 
men fik ingen topplaceringer.  

U8: Filip Boe Olsen 
U10: Lasse Ramsdal & Johan Ochsner 
U12: Jesper Thybo 
U14: Jens Ramsdal 
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U16: Mads Andersen og 
U18: Bjørn Ochsner 
 
Bjørn Møller Ochsners delte 12. plads, trods en seedning som nummer 41, var det 
bedste individuelle resultat. 

Den afgående ungdomslandstræner, Allan Stig Rasmussen, opsummerede turen 
således: 

”Det er klart min opfattelse, at det trods de svingende resultater var en generelt 
vellykket tur, hvor de unge fik lært en hel masse skak – hvilket var hovedformålet – 
og forhåbentlig er motiverede til at arbejde ekstra meget fremover, for at få 
lignende oplevelser igen. Det er dejligt at se, hvor glade hele flokken er for 
brikkerne og brættet; det var som om, at de bare kunne blive ved og ved, og der 
blev såmænd også spillet på hele den 16 timers lange hjemrejse!” 

Junior Hold DM blev igen afholdt på Tjele Efterskole (første weekend i oktober) og 
igen var 6. hovedkreds de bedste. 1 HK. fik sølv og bronzen gik til 3. HK. 

Europa Cuppen for klubhold blev vundet af Skt. Petersborg. Jetsmark blev 
nummer 45 og K41 blev nummer 50 blandt de 62 deltagende hold. OSG Baden-
Baden med Peter Heine på holdet blev nummer 6 og Lund ASK med Silas Lund 
blev nummer 26. 

NM for blinde og svagtseende blev afholdt den 7. -9. oktober i Finland. Danmark 
fik en flot andenplads efter Sverige. Finland tog bronze og Norge blev nummer 4. 

IM Nikolaj Mikkelsen, BMS, vandt overbevisende Københavnsmesterskabet, der 
samtidig var ØBROs 75-års jubilæumsturnering, med 1 points forspring til 
klubkammeraten Dara Akdag. 

I det 15. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft scorede IM Silas 
Lund 6½/9 og er igen over 2400 i rating. 

I Balaton International Chess Festival i Ungarn scorede IM Mads Andersen 6/9 og 
endte på en 6. plads. 

XtraCon-Skakligaen er gået i gang og sidste års mestre fra Jetsmark har allerede 
lagt sig i spidsen. 

Ved EM i Holdskak i Halkidiki i Grækenland blev Danmark nummer 28 af de 38 
deltagende hold i den åbne række. Tyskland vandt overraskende guld. Individuelt 
scorede danskerne således: 

1. bræt: GM Sune Berg Hansen (2566), 5 point af 9, vinder 6 ratingpoint 

2. bræt: GM Allan Stig Rasmussen (2541), 3½ point af 9, taber 10 ratingpoint 

3. bræt: GM Jacob Aagaard (2522), 4½ point af 9, vinder 5 ratingpoint 

4. bræt: IM Jakob Vang Glud (2497), 4 point af 9, taber 11 ratingpoint 

I kvinderækken vandt Rusland foran Polen og Georgien. 
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DM i hurtigskak. Lørdag den 19. november vandt Sandra de Blécourt Dalsberg det 
første officielle DM i hurtigskak for kvinder. Stævnet blev holdt på den århusianske 
skakcafé Chess House. Søndag den 20. november vandt Allan Stig Rasmussen 
det åbne danmarksmesterskab i hurtigskak, der blev afholdt af Læseforeningen i 
Odense. 

I skrivende stund er 14 danskere med i Senior VM i Kroatien.  Mads Andersen og 
Jesper Thybo er med ved Ungdoms VM i Brasilien. Begge danskere vandt i første 
runde. 

Den organisatoriske del: 

DSU afholdt et FIDE arbiter seminar i Odense 10.-11. September med deltagelse 
af 23 deltagere, heraf 17 danskere, Underviser var IA Mikko Markkula, Finland, 
med hjælp af formanden. 

Alle 23 deltagere klarede prøven uden de store problemer og viste at den danske 
dommerstand er meget kvalificeret. På FIDE Kongressen i Krakow blev de 6 første 
udnævnt til FA (Fide Arbiter) – det er Tom Skovgaard, Aage Olsen, Thomas Larsen, 
Poul Jacobsen, Peter Olsen samt Jonas Nilsson. DSU vil bruge de kommende års 
internationale turneringer til at få udnævnt flere IA og FA, Kurset afdækkede at 
efteruddannelse af vores dommere vil være en god ting, og jeg vil gå i dialog med 
dommerforeningen om at skrue noget efteruddannelse sammen til de danske 
dommere. 

Det blev ikke noget problem at samle et landshold til EM bestående af de 4 højest 
ratede på elolisten pr. 1.9.2011, som eliteudvalget valgte at udtage efter. 
Resultatet fra EM er omtalt i resultatdelen, men jeg vil da gerne kommentere lidt 
på det. Turneringen viste at det er en absolut undtagelse at man ikke sender 
reserver med, pga. programmet med al det arbejde, der er mellem runderne, samt 
det handicap at modstanderen ved hvem de skal forberede sig mod 12 timer før 
de danske spillere kender deres modstandere. En af de danske spillere var ramt af 
sygdom undervejs og en anden var lidt sløj de første runder, så vi skal nok 
tilstræbe at sende reserve med de fleste gange. Ang. holdets opførsel var der 
absolut ingen problemer undervejs, holdet var lige så seriøst og motiveret, som 
jeg på forhånd havde forventet. 

Da eliteudvalget er svært at besætte på en rimelig måde vil FU drøfte udvalgets 
fremtid og evt. sammensætning. 

Samtaler med EM-holdet viser at det vil være en god ide at fastsætte faste 
retningslinjer for landsholdets udtagelse og vilkår, så spillerne kun skal svare ja 
eller nej til en udtagelse uden at gå i lang dialog med DSU. 

FIDE kongressen blev afholdt i Krakow i Polen, og da der var kontroversielle 
punkter på agendaen besluttede vi at være til stede, selvom det i først omgang var 
blevet fravalgt. De kontroversielle forslag der mest handlede om at flå de nationale 
forbund økonomisk blev alle frafaldet inden kongressen, da ikke engang FIDE 
stod samlet bagved dem. Blandt emnerne, der blev behandlet, var et mål om at 
rate alle skakpartier, dvs. man skal have et lynratingtal, et hurtigskakrating tal og 
så det almindelige elotal. Det skal samtidig være nemmere at få et ratingtal. I dag 
skal man møde mindst 3 spillere med et elotal for at få en del-elo. Det sættes ned 
til bare et parti.  
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Den endelige kontrakt om Skak OL i Tromsø 2014 blev underskrevet af FIDE-
præsident Kirsan Ilyumshinov. Samtidig arbejder FIDE på at få gjort hurtigskak til 
en selvstændig disciplin ved de olympiske vinterlege. Seniorskakken kommer 
fremover til at operere med to aldersgrænser, over 50 år og over 65 år. Der vil blive 
afholdt officielle mesterskaber indenfor begge seniorgrupper. 

Danske udnævnelser: 

GM Jacob Aagaard blev udnævnt til FIDE Senior Trainer (FST). Titlen er den 
højeste udmærkelse en træner kan få i FIDE-systemet. Blandt kravene for at opnå 
titlen, er bl.a. at man skal have minimum 10 års erfaring som træner, være IM eller 
GM og have haft mindst 2450 i rating, have publiceret bøger eller artikler samt 
mestre mindst et fremmedsprog – alle kvalifikationer, som Jacob Aagaard til 
overflod opfylder. Dertil skal så komme anbefalinger fra den absolutte top, der har 
benyttet træningsmaterialet over de seneste par år. 

Andreas Skytte Hagen blev udnævnt til International Mester. 

Hvis der er interesse for det kan jeg uddybe nogle af punkterne fra mødet på HB-
mødet. 

I forbindelse med Hold EM i Grækenland afholdtes også generalforsamling i det 
europæiske skakforbund, ECU. Ved officielle ECU arrangementer er der med 
virkning fra den 1.januar 2012 indført en Dress Code for spillere og arrangører. 
Forslagets ordlyd: 

“All participants as well as the arbiters must comply with the Tournament Dress 
Code agreed between European Chess Union and Organizer. Participants will 
present themselves in a neat and clean appearance. Tournament Officials will 
have the right to give official warning to any player not properly attired. Spectators 
not properly attired will have to leave the playing area.” 

Fritaget for ovenstående er U8 – U14 turneringer, mens der godt kan sættes krav 
til U16 og U18, dog skal man her tage hensyn til unge kan foretrække en anden 
beklædning end voksne. 

Ligeledes med virkning fra januar 2012, må man ikke tilbyde remis de første 40 
træk i officielle ECU-turneringer. Det gælder dog ikke ved seniorturneringer. Jeg 
var med i den komite, der har anbefalet ændringen.  

Eliteudvalget: 
Eliteudvalget (EU) udtog 4 spillere til Hold-EM i umiddelbart i forlængelse af HB-
mødet i august. EU ønskede at udtage efter FIDE-rating pr. 1. september fra 
toppen, og de 4 øverste spillere, som var til rådighed for landsholdet, takkede alle 
ja til at spille: GM Sune Berg Hansen, GM Allan Stig Rasmussen, GM Jacob 
Aagaard (som holdleder) og IM Jakob Vang Glud, som lige præcis klemte sig 
foran GM Lars Schandorff på FIDE’s septemberliste. 

Før Hold-EM var slut udarbejdede EU et evalueringsskema med 8 åbne 
spørgsmål, som kan benyttes til evaluering fra spillerne i alle internationale 
holdturneringer fremadrettet. Konceptet er baseret på ”få åbne spørgsmål, som 
kan besvares kort”, og uden karaktergivning o. lign. Besvarelserne holdes 
fortrolige for HB, FU og EU/landstræner (inkl. fremtidige landstrænere), hvilket 
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også står i skemaet, jf. bilag XX. Spillerne ser således ikke hinandens besvarelser. 
Spørgsmålene blev sendt til de 4 Hold-EM-spillere på dagen efter hjemkomsten, 
og på nuværende tidspunkt har de 3 af spillerne besvaret spørgsmålene. 

GM Peter Heine Nielsens succes i World Cup’en betød at EU’s støtte til 
sekundering løb op i 11 dage af 1000 kr. samt tilskud til rejse mv. 

Skak.dk: 
Der er desværre ikke sket forbedringer på Skak.dk i efteråret, hvorfor status fortsat 
er som ved HB’s augustmøde, hvilket betyder at skak.dk fortsat ikke kan benyttes 
til kommentering og træning, mens der fortsat kan spilles partier. Der har været 
dialog med Tomas Hutters om den kedelige situation omkring skak.dk og 
udviklingsarbejdet i 2011, som har kostet Hutters og hans jugoslaviske 
programmør mange timer til langt under forsvarlig betaling forretningsmæssigt.  

Situationen er således kommercielt uacceptabel for både DSU og Tomas Hutters, 
som trods dette har tilbudt uden beregning at forsøge at rette op på problemerne, 
så vi atter kan bruge skak.dk til kommentering og træning. Dette vil ske fra 15. 
november. Det er håbet, at dette lykkes, men det ændrer ikke ved den 
grundlæggende situation, at det vanskeligt at se en særlig lang fremtid for skak.dk, 
jf. status fra august 2011, idet der fortsat udestår nogle forbedringer, som anses 
for væsentlige. 

DM hjemmeside: 
Samarbejdet med NetworkMedia / XtraCon om den ny DM-hjemmeside er fortsat i 
efteråret, og på nuværende tidspunkt er sideopsætning, layout og software-
moduler ved at være på plads – sidstnævnte dels baseret på Joomla (en 
international frit tilgængelig standard-værktøjskasse til hjemmesider) og dels 
baseret på komponenter til turneringstabeller, tilmelding og pgn-filer fra Michael 
Nielsen (baseret på komponenter til K41’s hjemmeside). 

Selve indholdet til DM-hjemmesiden skal gøres klar snarest muligt, således at 
siden kan åbnes officielt, og så tilmelding kan begynde. 

Ungdomslandstræner: 
GM Allan Stig Rasmussen fratrådte pr. 31. oktober efter eget ønske. Allan har ikke 
gjort nogen hemmelig ud af at han var utilfreds med flere forhold omkring hans 
samarbejde med DSU. FU deler dog ikke Allans syn på, at DSU skulle have svigtet 
sine forpligtelser ifm. samarbejdet. 

En ny ungdomslandstræner er allerede klar til 1. januar 2012, idet FM Mads Boe 
havde tilkendegivet stor interesse i at varetage denne opgave. Mads Boes søn, 
Filip Boe, er i toppen af sin alderskategori U8 i Danmark, og efter et møde med 
Mads Boe er det aftalt, at han starter som U-landstræner 1. januar 2012, hvilket 
allerede er annonceret på dsu.dk. I november-december har DSU således ikke 
nogen officiel U-landstræner, men FU har vurderet at der ikke var væsentlige 
aktiviteter i disse måneder og at dette dermed var acceptabelt. 
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Junior Hold DM: 
Junior Hold DM blev afholdt på Tjele i første weekend i oktober. Økonomien var 
som noget nyt baseret på en omkostnings- og ansvarsmodel iht. aftalen med Tjele 
Efterskole. 2. hovedkreds deltog ikke i år, da de ikke havde nogen ledere, som 
kunne rejse med holdet. 

Ungdoms DM: 
Ungdoms DM bliver i 2012 afholdt i på Engholmskolen i Allerød i weekenden den 
11.-13. maj 2012. Der arbejdes på at der kommer flere runder i de yngste klasser 
samt at få indført et system hvor forældre og trænere kun har adgang til 
spillelokalet de første 5 min af hver runde. 

Tjele Skaksommerlejr: 
Der arbejdes i øjeblikket på at få de økonomiske forhold til at falde på plads, så 
Tjele Skaksommerlejr kan afholdes i 2012. 

Skaktræning på skak.dk: 
I øjeblikket holdes der en pause i skaktræningen på skak.dk, indtil teknikken igen 
virker. 


