
 

Hovedbestyrelsen- 

Bilag til punkt på HB-mødets dagsorden den 22. april 2011 

Forretningsudvalgets Beretning:  

Resultater 

Poul Rewitz vandt Århus mesterskabet. 
Bent Sørensen vandt senior DM i Odense foran Jens Kølbæk, og Jørn Sloth. 
Ved Nordisk mesterskab i Reykjavik blev Sune Berg Hansen nr.8, Nordisk mester blev 
Jon Ludvig Hammer, og Jacob Carstensen scorede sin første IM-norm. 
Jacob Vang Glud vandt en IM-turnering på Mallorca med 8 point af 9 mulige og kom for 
første gang over 2500 i Elo, nu mangler bare 2 GM-normer så har vi vores næste GM. 
Sondex Cup blev vundet af IM Rasmus Skytte foran, IM Nicolai V. Pedersen. 
Efter en utrolig spændende afslutning vandt Jetsmark skakligaen, et mulehår foran, K41 
og Sydøstfyn, alle sluttede på 45½ point, men med forskellige matchpoint. 
Ved EM i AIX-Les-Bains missede Peter Heine kvalifikationen til World Cup på korrektion 
baseret på en besynderlig beregning af præstationsratingen. Peter har nedlagt protest 
over afgørelsen, DSU bakker selvfølgelig op omkring protesten. 
Ved Thailand open kunne Sune Berg Hansen ikke gentage sejren fra sidste år, men 
måtte nøjes med en delt 7 plads med 6 af 9. Turneringen Blev vundet af Jan 
Gustafsson foran Nigel Short. 

  

Organisatorisk 

Eliteudvalget er blevet suppleret med Rasmus Skytte, som har sagt ja tak til at deltage. 
Til gengæld har Karsten Rasmussen, Klaus Berg og Jørn Sloth alle takket nej til at 
deltage i Eliteudvalget. Sidste nyt er at Ivan Andersen har valgt at trække sig fra 
udvalget bl.a. pga. kritikken fra enkelte HB-medlemmer, der kunne læses i referatet fra 
sidste HB-møde. FU og Eliteudvalget beklager meget Ivans beslutning, da hans 
arbejde har haft stor værdi for udvalget. Dermed består Eliteudvalget p.t. af: Thorbjørn 
Bromann, Rasmus Skytte, Tom Skovgaard (formand) og Lars Bech Hansen. 
Sidstnævnte deltager på ad hoc basis i udvalgets møder. 

Eliteudvalget har foretaget en gennemgang af Peter Heine Nielsens notat fra november, 
og udvalget har dels drøftet nogle af emnerne igennem, og har noteret sig nogle 
emner, som man vil vende tilbage til og behandle yderligere, bl.a. vedr. spørgsmålene 
om den ”absolutte elite” samt de sportslige mål for landsholdet og for deltagelse på 
internationalt niveau. 
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Mht. alkoholpolitik har udvalget iværksat en forespørgsel til Danmarks Top-10 spillere 
med ca. 10 spørgsmål, som man beder om at få svar på inden påsken. Eliteudvalget 
foretog i øvrigt også en Top-10 høring vedr. 4 af de spørgsmål, som skulle op på ECU-
kongressen (Sofia rules, Bilbao score, dresscode og copyright), og der kom 6 svar ind 
med stillingtagen og argumentation, som DSU’s formand kunne bruge ifm. ECU-
kongressen. 

Eliteudvalget vil forsøge at udarbejde et oplæg til en elitepolitik i 2011. 

 

Mht. skak.dk-support og videreudvikling er det substantielle indhold af en aftale med 
Tomas Hutters for 2011 stort set på plads med udgangspunkt i et mere end halveret 
budget ift. 2010 (50.000 kr. inkl. moms). Ud over en teknisk opgradering (til .net 3.5) vil 
der i 2011 blive udviklet enkelte nye faciliteter, bl.a. et par træningsfunktioner (farvede 
felter og pile samt stillings-import) samt foretaget diverse fejlrettelser og 
småforbedringer. 

Kommenteringen af topskak er fortsat det største ”hit” på skak.dk, og efter 
kommentering af ”Tata Steel” i januar var kommenteringen af Peter Heines deltagelse i 
EM en stor succes med 50 -80 deltagere i hver runde, og en enkelt dag op til ca. 90 
deltagere. Det er fortsat både topspillere (IM/GM’er) samt mesterspillere og 
breddespillere, som chat’er med under kommenteringen, hvor der hersker en god 
klubstemning med spændende analyser. Endvidere er den nu søsatte træning (hver 
onsdag aften) på skak.dk også blevet en succes med 30-40 deltagere. På en 
almindelig hverdagsaften, hvor der ikke er kommentering eller træning, er der typisk 15-
25 spillere, som spiller lynpartier, de fleste registrerede medlemmer og herudover 
enkelte gæster. 

IT-organisationen er blevet ændret i januar, og Thomas Vestergaard er nu modtager af 
mails til ”support@skak.dk”, mens Tom Skovgaard modtager mails til ”it@skak.dk”. 
Lars Wisler Pedersens engagement i DSU’s IT er således sluttet i januar efter at Lars 
har gjort en stor indsats på området i nogle år. Endvidere er DSU’s liveudstyr netop 
blevet flyttet til Fyn, hos Poul Jacobsen, hvor det tidligere var placeret hos Kasper 
Jerwiarz i Kolding. Der udestår fortsat noget oprydning og opstramning på IT-området. 

 

Stormester og danmarksmester Allan Stig Rasmussen er kommet godt i gang som 
ungdomslandstræner for DSU. Allan har allerede flere gange holdt træningssessioner 
med ungdomseliten over nettet, og i den første weekend i april blev de ældste af 
ungdomseliten samlet i Sorø, hvor også Dansk Skoleskak holdt ungdomsaktiviteter på 
Mærsk McKinney Møller Videncenter i Sorø.  Ud over Allan kom også Jakob Vang Glud 
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og Sune Berg Hansen forbi arrangementet! Ansættelsesaftalen med Allan Stig er stadig 
ikke helt på plads i sin endelige form og underskrevet, men det substantielle er 
forhandlet på plads i december. 

Den 15. marts havde DSU et dialogmøde med DSS. Mødet blev afholdt i en fin tone. 
Der blev snakket om samarbejdet med Tjele efterskole, kontakt fra DSU’s klubber til 
DSS’s medlemmer, link på forsiden, og fælles promovering i forbindelse af en 
præmiere på en ny Fischer film.   

Senere er der kommet en lille kurre på tråden ang. et kalendersammenfald, hvor Dansk 
skoleskak har reageret usædvanlig skarpt og i en tone, der ikke er fremmende for 
samarbejdet. 
 

Flere ting omkring U-DM er ved at være på plads. Arrangøren har lavet hjemmeside. 
Der er nu indført den regel at der skal være mindst 3 piger i en gruppe for at DM-titlen 
bliver "frigivet". Det er ikke hensigtsmæssigt at man kan blive danmarksmester ved at 
stille op.  

Verner Christensen har haft en dialog med forstanderen på Tjele Efterskole.  Det ser ud 
til der er en meget positiv løsning på vej. 

Skaktræning på skakserveren er kommet i gang og med en pæn succes, med mange 
engagerede deltagere, og der arbejdes på at forbedre undervisernes muligheder for at 
undervise via flere faciliteter på skakserveren. 

Arbejdet i lederudvalget er afsluttet. Der er fundet en struktur som hovedkredsene kan 
bruge til at lave lederkurser for bestyrelsesmedlemmerne i hovedkredsenes 
skakklubber. 

Der er afholdt møde med DGI, fra DSU deltog Lars-Henrik Bech Hansen og Tom 
Skovgaard, mødet var i en meget positiv ånd og det er en mulighed vi kan komme ind i 
DGI, men det bliver klubberne der skal ind og Dansk Skak union, som sådan opløses, 
arbejdet overtages så af DGI-skak, der vil stadig kunne bevares medlemskab af FIDE, 
ECU og nordisk skakforbund og alle skakspørgsmål vil blive afgjort af DGI-skak. 
Økonomien vil være vanskelig at få på plads, da den vil blive afgjort af DGI`S centrale 
beslutningsorganer. Perspektivet i en optagelse er meget spændende, men den 
økonomiske side af sagen er lidt usikker. Fordelene ved at være med i en stor 
organisation er dog mærkbare på mange områder, men pt. er vi noget usikre på om 
det er vejen frem. 

Internationalt har formanden deltaget i ECU-kongressen i AIX-Les-Bains, hvor mange 
spændende punkter var på dagsordenen, de mest omdiskuterede var  
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1. Indførelse af Sofia Rules (afskaffelse af remis tilbud). 

2. Bilbao score = 3 point for sejr, 1. point for remis og 0 point for tab. 

3. Dresscode for deltagere i ECU-turneringer. 

4. Indførelse af Copyright på skakpartier (kun livetransmission). 

Mødet endte med at Bilbao forslaget blev trukket, men dog vedtaget som 1. korrektion i 
ECU-turneringer, dvs. antallet af sejre er første korrektion, dette er en dårlig ide i store 
Swiss-turneringer. 

Pkt. 1, 3 og 4 blev forhåndsgodkendt til at træde i kraft den 1. januar 2012, der blev dog 
nedsat kommissioner til at fremsætte de præcise formuleringer til vedtagelse senere. 
Lars-Henrik Bech Hansen blev medlem af udvalget, der skal fremsætte forslag om 
Sofia rules, udvalget består derudover af Anil Surrender formand for det svenske 
skakforbund og GM Laurents Fressinet fra Frankrig, vi skal have et forslag fremme til 
behandling allerede 1. juni inden FIDE’s Presidential Board meeting. 

Nordisk skak forbund har afholdt kongres i Reykjavik og man besluttede at de nordiske 
lande skulle prøve at stå samlet som en blok i ECU og FIDE, så vi kan få reel 
indflydelse. Perspektivet ser meget lovende ud, som et første konkret mål, vil vi have 
zone-turneringen tilbage så vi kan sikre at de nordiske lande får deltagere i World Cup.  

Mødet forløb i øvrigt i rigtig god stemning. 

Mads Andersen fik i første omgang afslag, da han søgte ind på Marselisborg 
Gymnasiums særlige fireårige Team Danmark Linje, da skak ikke er en idræt. Nu har 
undervisningsminister Troels Lund Poulsen givet Mads dispensation, så han kan starte på 
idrætslinjen efter sommerferien. Her skal man bemærke at dispensationen ikke har noget 
med Team Danmark at gøre, men er en dispensation fra Gymnasiebekendtgørelsen. 
Dette er selvfølgelig noget vi fremover skal benytte politisk. 

Til slut vil jeg lige nævne at afskaffelsen af debatforum har givet den forventede debat, 
men ikke større end det måttes forventes. At have debat på Facebook er ikke ideelt, men 
dog brugbart, og er stadig et bedre alternativ end at genoplive det gamle debatforum. 

 

DM-arrangørerne i Odense har lavet et flot stykke arbejde og i et fint samarbejde med 
DSU, der er forløbet totalt uden problemer og med en ægte samarbejdsånd, der gør at 
det har været en fornøjelse at beskæftige sig med. 

 


