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Dansk Skak Unions formand Lars-Henrik Bech Hansen bød velkommen til 

delegeretmødet, og bad forsamlingens rejse sig og mindes de i årets løb afdøde 

medlemmer: Allan Rasmussen, Ole Jakobsen, Aage Hau, Eigil Johansen, Frank 

Hartmann, Jens Erik Christensen, Kaj M. Christiansen, Poul Jørgensen, Erwin Jensen, 

Otto Nielsen, Martin Jensen, Hans Kurt Andersen, Jacob Andersen, Jens Christian 

Kristensen, Tyge Andersen og Bent Larsen.  

1. VALG AF DIRIGENT 
Formanden foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt med akklamation. 

Steen Juul Mortensen takkede for valget og konstaterede, at delegeretmødet var korrekt 

indvarslet via indbydelse i Skakbladet nr. 2 af 28. marts 2011 og derfor var 

beslutningsdygtigt.  

Dirigenten påpegede, at der ved mødet var 1531 stemmer til stede, og skulle det 

komme til afstemning, foreslog han Bjarne Sønderstrup, Aalborg Skakforening, samt 

Wagn Rosenlund, Århus Skakklub/Skolerne som stemmetællere. Forsamlingen 

tilsluttede sig disse. 

2. FORMANDENS BERETNING 
Dirigenten gav ordet til Lars-Henrik Bech Hansen, der havde inddelt beretningen i tre 

dele: Første del om årets resultater, anden del om det organisatoriske arbejde, for så at 

slutte af med uddeling af hæderstegn og initiativpræmier for det forgangne år. 

Resultater: 
Allan Stig Rasmussen vandt danmarksmesterskabet 2010, foran Sune Berg Hansen, 

Jacob Aagaard og Mikkel Antonsen. Den kun 15-årige Kristian Seegert vandt 

kandidatklassen, mens veteranklassen blev vundet af Niels Møller Rendlev. 

Bent Sørensen deltog ved senior-EM i Thessaloniki og sluttede som en flot nummer 11 i 

turneringen.  

Sondex Cup blev vundet af Klaus Berg foran Jens Ove Fries Nielsen. 

Pokalturneringsstævnet i pinsen blev igen en succes, og havde Århus 

Skakklub/Skolerne som vinder af eliterækken foran Esbjerg Skakforening. Herning vandt 

bredderækken, Mårslet juniorrækken og Randers sejrede igen i seniorrækken. 

Peter Heine Nielsen vandt en lille match mod Mads Andersen med 2-0, og nåede 

dermed som første dansker de 2700 ratingpoint på Elo-listen den 1. juli 2010. 

Karsten Rasmussen blev en flot nr. 3 i en åben turnering på Cuba, og vandt Århus 

Chess Summer foran Jackie Andersen, der samtidigt scorede en IM-norm i turneringen. 

Jan Nordenbæk Pedersen blev nr. 14 i Pula Open og scorede sin første IM-norm. John 

Rendboe scorede en IM-norm i Paris.  

Mange danskere deltog i Sveins 3. Minneturnering i Oslo. Bedst placerede dansker blev 

Mads Andersen med 6½ af 9. 

Igor Teplyi vandt Horsens Lang Weekend. 
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Copenhagen Chess Challenge blev igen en svensk triumf, da Stellan Brynell vandt med 

7 af 9 foran de to danskere Nicolai V. Pedersen og Nikolaj Mikkelsen med hver 6½ 

point.  

Suveræn vinder af Politiken Cup blandt 291 deltagere blev verdens nr. 8, Pavel Eljanov 

fra Ukraine. I hovedturneringen blev der scoret tre IM-normer, hvoraf ingen af dem dog 

var danske.  

Sideløbende med Politiken Cup blev en match mellem Peter Svidler og Peter Heine 

Nielsen afviklet i anledning af Bent Larsens fødselsdag. Peter Svidler vandt 

hurtigskakmatchen 4½-1½ og lynmatchen med Larsen Åbning 7-3. Den normale 

lynmatch sluttede 5-5. Alt i alt var det et vellykket arrangement med mange tilskuere 

både på pladsen og på nettet. 

Mads Andersen klarede sig fint ved U-20 VM og sluttede med 7 af 13. 

Allan Stig Rasmussen deltog i Gøteborgs GM-turnering og opnåede en andenplads 

efter Emanuel Berg. 

Peter Heine Nielsen fik et jævnt resultat i NH-turneringen i Holland. 

DM for ungdom 2010, afviklet i Skanderborg, blev igen en succes, og man kunne efter 

en god turnering fejre følgende ungdomsdanmarksmestre: 

U8 drenge: Albert Emil Petersen, Caissa; U8 piger: Astrid James Madsen, Skovbo; U10 

drenge: Toby Dreisler, Hinnerup; U10 piger: Linnea Holmboe Borregaard, Caissa; U12: 

Jesper S. Thybo, Morsø; U 12 piger: Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov; U14 drenge: 

Mads-Holger Jacobsen, enkeltmedlem; U14 piger: Thea Nicolajsen, Århus 

Skakklub/Skolerne; U16 drenge: Bjørn Møller Ochsner, Århus Skakklub/Skolerne; U16 

piger: Helene Søndergaard, Jetsmark Skakklub; U18 drenge: Tobias Valentin 

Rostgaard, BMS Skak. 

Ved EU-mesterskaberne for Ungdom i Østrig deltog Freja Vangsgaard i U12 og Thea 

Nicolajsen i U14. Begge klarede sig rimeligt i forhold til deres styrke. 

Den 5. XtraCon-turnering blev afholdt i Borup med GM Drozdovski fra Ukraine som 

vinder foran Miezis fra Letland og Hans Tikkanen fra Sverige, der samtidig scorede sin 

sidste GM-norm. Bedste dansker blev Igor Teplyi på 9. pladsen. 

Ved OL i Sibirien endte Danmark på en flot 19 plads, i den åbne række. Dette var langt 

bedre end seedningen som nr. 44. Placeringen kom efter en flot slutspurt med sejre i de 

tre sidste runder. Bedste individuelle resultat sikrede Sune Berg Hansen med 6½ af 10 

og oversteg dermed de 2600 Elo-point for første gang. Allan Stig Rasmussen lavede 

også en solid præstation på andetbrættet.  

Kvindeholdet sluttede som nr. 45 efter en seedning som nr. 57, hvilket må anses for at 

være et udmærket resultat. På kvindeholdet leverede især Oksana Vovk på 

førstebrættet en flot indsats med 7 af 10.  

Peter Heine Nielsen blev en suveræn vinder af DM i hurtigskak med 7 af 7 foran Jackie 

Andersen og Bo Jacobsen. 
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Ole Jakobsens mindeturnering blev vundet af Andreas Schenk fra Tyskland foran Jonny 

Hector og Kåre Kristensen.  

Ved Europa Cup for klubhold i Bulgarien deltog Århus Skakklub/Skolerne og Brønshøj 

Skakforening og de endte som henholdsvis nr. 42 og nr. 46 ud af 49 hold.  

I efterårsferien afholdt Skanderborg Skakklub GM-turnering med Kamil Milton fra Polen 

som vinder foran Henrik Danielsen fra Island. Bedste danskere blev Klaus Berg og 

Nicolai V. Pedersen.  

Ved U-VM kom Mads Andersen på en flot 8 plads i U16-gruppen, mens Bjørn Møller 

Ochsner på en 47 plads også leverede en flot præstation. De andre danskere lavede 

mere anonyme indsatser, men dog med lovende momenter indimellem. 

Peter Heine Nielsen deltog i Remco Heite turneringen i Holland, som blev vundet af 

Luke McShane. Peter sluttede med 1½ point på en delt 5. plads. 

Det åbne mesterskab i hurtigskak for kvinder, blev for første gang afviklet. I første 

omgang som uofficielt mesterskab, og med 18 deltagere blev vinderen Louise 

Fredericia, der opnåede 5½ af 6 foran Oksana Vovk. 

Mads Andersen scorede sin anden IM-norm ved Liechtenstein Open, og den tredje og 

sidste IM-norm i London, og han blev dermed Danmarks hidtil yngste Internationale 

Mester. 

Øbro Nytår var igen godt besat med 64 deltagere og blev vundet af Jonny Hector foran 

Jens Kristiansen og Henrik Danielsen.  

Poul Rewitz vandt Århusmesterskabet. 

Bent Sørensen vandt senior-DM i Odense foran Jens Kølbæk og Jørn Sloth. 

Nordisk mesterskab i ungdomsskak/skoleskak blev spillet i Oslo. Danmark blev bedste 

nordiske nation med tre sølvmedaljer og en bronzemedalje. Mads Hansen, Frem, vandt 

sølv i A-rækken, Dara Akdag, BMS, vandt bronze i A-rækken, Jonathan Braüner, BMS, 

vandt sølv i C-rækken, mens Tobias Dreisler, Hinnerup Skakklub, vandt sølv i E-rækken. 

Ved det nordiske mesterskab i Reykjavik blev Sune Berg Hansen en samlet nr. 8 og 

Jacob Carstensen scorede sin første IM-norm. Nordisk mester blev Jon Ludvig Hammer 

fra Norge. 

Jakob 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 to GM-normer inden han kan skrive 

Stormester på CV’et. 

Sondex Cup blev vundet af Rasmus Skytte foran Nicolai V. Pedersen. 

Efter en utrolig spændende afslutning i XtraCon-Skakligaen vandt Jetsmark foran K41 

og Sydøstfyn. Alle sluttede på 45½ point, men med forskellige matchpoint. 
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Ved EM i AIX-Les-Bains missede Peter Heine kvalifikationen til World Cup på korrektion. 

Korrektionen var baseret på en besynderlig beregning af præstationsrating, og Peter har 

nedlagt protest over afgørelsen. DSU bakker selvfølgelig op omkring protesten. 

Sune Berg Hansen vandt Thailand Open 2010 med 8 point af 9 foran bl.a. Nigel Short, 

men ved Thailand Open 2011 kunne han ikke gentage sejren fra sidste år og måtte 

nøjes med en delt 7. plads med 6 af 9. Turneringen blev i år vundet af Jan Gustafsson. 

 

Organisatorisk: 
Mange ting i 2010 handlede om Bent Larsen. I første halvdel af året var fokus rettet på 

festligholdelsen af Bent Larsens 75 års fødselsdag med flere gode begivenheder over 

hele landet, afsluttende med hurtigskak- og lynskakmatcherne mellem Peter Heine 

Nielsen og Peter Svidler fra Rusland. Desværre blev Bent syg og døde i efteråret. Den 

massive omtale i Danmark og hele verden slog igen fast, at Danmarks suverænt største 

skaknavn var Bent Larsen. 

Unionens medlemstal pr. 31/12 2010 var 4634 medlemmer mod 4727 året før. 

Medlemstallet går desværre stadig nedad, dog i et langsommere tempo end tidligere. 

Hovedbestyrelsen har fokus på området, og optimismen omkring udviklingen er ved at 

vende tilbage. Formanden har sat et mål for arbejdet - at vi skal tilbage over de 5.000 

medlemmer pr. 1/1 2013.  

Med den udvikling der er i bl.a. skoleskakken i øjeblikket vil det føles som et nederlag, 

hvis ikke udviklingen vendes nu. Dette er jo ikke noget, som HB og FU kan klare alene. 

Der skal arbejdes i de enkelte klubber og hovedkredse, og det er dér forskellen skal 

skabes. HB må finde de midler og metoder, der kan være med til at understøtte 

arbejdet.  

Arbejdet i ledelsen har i to år været fokuseret meget på at få organisationen til at virke i 

den nye struktur med en masse udvalg, der hører hjemme under FU, og det er i det 

store hele gået fint. Formanden takker alle de nye udvalgsmedlemmer, der gør en 

indsats for DSU. 

Særligt eliteudvalget har været en lang proces igennem for at komme på plads, da der 

har været meget stor fokus og pres på denne proces. Eliteudvalget vil fra januar i år 

varetage landstrænerfunktionen. FU er dog stadig på udkig efter at finde den rette 

person til landstrænerjobbet.  

Med i eliteudvalget er Tom Skovgaard, Thorbjørn Bromann og Rasmus Skytte. Der 

arbejdes dog stadig på at udvide udvalget med de rette profiler. Udvalgets vigtigste 

opgave i det næste år er i samarbejde med HB og elitespillerne at få formuleret DSU’s 

fremtidige elitepolitik. 

Ungdomslandstrænerfunktionen blev forhandlet på plads med Allan Stig Rasmussen. 

Allan er startet arbejdet med stor entusiasme, og der er stor tro på at Allan vil være med 

til at give de danske talenter et styrkemæssigt løft. 

HB har haft meget fokus på økonomien, og det har været nødvendigt at gå ind og 

foretage nogle drastiske nedskæringer. Som eksempel er Skakbladet skåret ned fra 9 til 

6 numre. En økonomisk udvikling som uden tvivl vil fortsætte over en årrække.  
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Det var bl.a. på tegnebrættet at spare deltagelsen i Hold-EM til efteråret væk, men FU 

fik en henvendelse fra de fire danske stormestre, Peter Heine Nielsen, Sune Berg 

Hansen, Allan Stig Rasmussen og Jacob Aagaard om, at man meget gerne ville spille 

på landsholdet sammen. HB besluttede så at lægge besparelsen på andre områder og 

bibeholde landsholdet i håb om endelig at kunne sende et superhold af sted til EM. I 

den mellemliggende tid er der så igen blevet problemer, og i øjeblikket ser det ud til, at 

bevillingen ikke vil blive udnyttet.  

En af de ting, der virkelig har fået debatten til at rulle hos skakfolket, har været flytningen 

af debatforum fra hjemmesiden til Facebook-siden. Årsagen til dette var, at moderator 

for andet år i træk ønskede at stoppe, og at det i 2009 var lykkedes at få ham til at 

fortsætte. Denne gang lykkedes det ikke. Jobbet som moderator i et debatmiljø blandt 

skakspillere er meget belastende, og jobbet hører ikke hjemme i en organisation, som 

lægger vægt på, at det skal være sjovt at være leder. 

Arbejdet med henblik på at nedskære antallet af hovedkredse fra ni til fire er nu gået i 

gang. Dette er en proces, der skal have basis i de lokale skakmiljøer, og den slags tager 

tid og er ikke uden problemer. Om HB til slut bliver nødt til at fremlægge et samlet 

forslag, er det endnu for tidligt at sige noget om, men formanden vil absolut foretrække, 

at ønsket også kommer fra skakmiljøet i hele landet.  

FU har været i dialog med DGI om muligheden for en optagelse der, da dørene til DIF 

ser ud til at være lukkede. Dialogen har været meget positiv, men der er nogle 

udfordringer, der bliver svære at løse: 

DSU vil skulle opløses og klubberne melde sig ind i DGI. Til afløsning for DSU vil der så 

være en landsafdeling, der vil hedde DGI-Skak, og det vil være denne, der så skal 

optages i FIDE. Fordelene ved at blive medlem i en så stor organisation som DGI vil 

være mange, deriblandt alle de faciliteter, vi ville kunne benytte os af, såsom 

konsulentbistand af 1½ fuldtidsstilling, som skulle have med skakarbejde at gøre, og 

DGI’s IT-afdeling. Til gengæld ville vi miste kontrollen over egen økonomi, og dette ville 

især ramme alle eliteaktiviteter og Skakbladet.  

Vejen til DGI ser meget svær ud, men arbejdet omkring den mulige optagelse vil blive 

færdiggjort, inden der træffes en endelig afgørelse. En vedtagelse ville selvfølgelig 

skulle ske på et delegeretmøde. 

DSU var ikke repræsenteret direkte ved FIDE- og ECUkongresserne i forbindelse med 

OL, da formanden blev syg kort inden afrejsen. Det lykkedes dog at give fuldmagt til 

den svenske formand, der repræsenterede Danmark. Vigtigste punkt på dagsordenen 

var valget af FIDE-præsident, der stod mellem den nuværende præsident Kirsan 

Ilyumshinov og den tidligere verdensmester Anatoly Karpov. På en meget omtalt og 

skandaløs kongres blev Ilyumshinov genvalgt med overbevisende cifre, og rygterne om 

korruption og bestikkelse har aldrig været større end denne gang. 

I ECU blev Silvio Danailov fra Bulgarien valgt efter kampafstemning mod en tyrker og en 

tysker. Danmark støttede her den tyske kandidat i første omgang og Danailov i anden 

omgang. 

ECU har haft ekstraordinært møde i Frankrig i forbindelse med EM, og her var 

forskellige kontroversielle punkter på dagsordenen: Sofia-rules og Bilbao-rules, 
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dresscode og copyright. Forslagene blev principgodkendt, og der blev nedsat nogle 

arbejdsgrupper til at se på de forskellige regler. Formanden deltager i gruppen, der skal 

kigge på Sofia-rules, sammen med Anil Surrender fra Sverige og Laurent Fressinet fra 

Frankrig.  

I nordisk regi har der været møde på Island, og man besluttede at prøve på at blive en 

politisk faktor som gruppe i forhold til ECU og FIDE, og som det første konkrete mål vil 

man prøve at få zoneturneringen tilbage, så man i de nordiske lande kan spille om 

pladser i World Cup og derved skabe aktivitet lokalt, samt sikre nordisk deltagelse i 

FIDE World Cup. 

Mads Andersen fik i første omgang afslag, da han søgte ind på Marselisborg 

Gymnasiums særlige fireårige Team Danmark linje, men har nu fået dispensation, så 

han kan starte på idrætslinjen efter sommerferien. Formanden bemærker, at 

dispensationen ikke har noget med Team Danmark at gøre, men er en dispensation fra 

gymnasiebekendtgørelsen.  

Skak.dk er blevet forbedret rent teknisk og har fået nye faciliteter. Sidste sommer blev 

der åbnet for netmedlemmer, og de tilstedeværende på skak.dk fremstår nu med eget 

navn og klubinformation. 1. januar blev det gratis at være netmedlem for unge op til 16 

år.  

Live-kommenteringerne har vist sig at være den største succes på skak.dk, og der har 

været live-kommentering fra OL og andre begivenheder med dansk deltagelse samt fra 

enkelte verdenselitearrangementer.  

I januar blev der gennemført en opvisningsmatch på skak.dk mellem to hold fra Thy og 

Tromsø, et initiativ fra de to lokale klubber, som ønskede at markere tildelingen af OL til 

Tromsø i 2014 med en match mod et venskabshold fra Bent Larsens fødeby. 

Budgettet til videreudvikling af skak.dk er yderligere skåret ned i 2011, og der er kun 

ganske få fornyelser på vej, primært nogle faciliteter til brug ved undervisning på 

skak.dk, som også er blevet en succes. Generelt er skak.dk nu bragt op på et niveau, 

som imødekommer nogle af de oprindelige ønsker med denne satsning, samtidig med 

at de løbende udgifter til drift, vedligeholdelse og videreudvikling er bragt ned på et 

markant lavere niveau end oprindeligt forudsat. 

Om IT-situationen i øvrigt kan det nævnes, at DSU nu har samlet al IT-driften af 

hjemmesiden og skak.dk hos XtraCon, efter at diverse andre aftaler er opsagt og 

faciliteterne endeligt flyttet til XtraCon. Og DSU er nu også på Facebook med en side 

samt en Bent Larsen mindeside. 

Ungdomsskakken i DSU er fortsat et klart indsatsområde. DSU skal som et seriøst 

forbund, parallelt til alle andre sportsgrene, have ungdomsaktiviteter og 

ungdomsmesterskaber som en naturlig del af medlemsaktiviteterne. 

Ungdoms-DM, som i 2010 spilledes i Skanderborg i maj, er en stadig større 

succeshistorie og fra 2010 også med pigerækker. Stævnet havde deltagelse af 67 

drenge og piger, heraf dog kun 8 piger. Fremover skal der være tre spillere i en 

aldersklasse, for at DM-titlen bliver frigivet. Danmarksmesteren Allan Stig Rasmussen 

fortalte om danmarksmesterskabet og spillede efterfølgende simultanskak, og 

kuglestøderen Joachim B Olsen var på besøg. 
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DSU har haft dialogmøder med Dansk Skoleskak. Møderne bekræftede igen, at der er 

meget stor forskel på de to organisationer og deres formål. Det er derfor vigtigt, at vi 

laver vores eget ungdomsarbejde samt er opmærksomme på at få indfanget nogle af 

de mange unge og børn, som skoleskakken lærer at spille skak i disse år. Skoleskakken 

er i øjeblikket en stor succeshistorie, og der er al mulig grund til, at man lokalt fortsætter 

og gerne udbygger samarbejdet med skoleskakken til fælles gavn for skakken i 

Danmark og for alle de unge skakspillere, som benytter sig af de mange tilbud fra både 

skoleskakken og DSU. 

Lederudviklingsudvalget har arbejdet på en struktur, som hovedkredsene kunne bruge 

til at afholde lederkurser. Strukturarbejdet er nu færdigt. Det forventes, at de første 

hovedkredse afholder lederkurser i næste år. 

Efter man i et stykke tid havde søgt efter en kvalificeret holdleder til kvindernes OL-hold, 

lykkedes det at tilknytte Thorbjørn Bromann til kvindelandsholdet. Dette samarbejde 

viste sig at være en styrke for holdet, som under OL var seedet som nummer 57, men 

præsterede godt og endte som nummer 45. Thorbjørn er nu tilknyttet holdet permanent 

som kvindelandstræner og yder et godt stykke arbejde for kvindeskakken i Danmark.  

I 2010 prøvede kvindeudvalget at afholde et uofficielt hurtigskakmesterskab for kvinder i 

K41’s lokaler i København. Turneringen havde deltagelse af spillere fra begyndere til 

den danske kvindeelite, og på fredagens HB-møde blev mesterskabet officielt tilføjet i 

skakhåndbogen, hvilket gør, at man i 2011 kan indbyde til det første officielle hurtigskak-

DM for kvinder. 

Formanden slutter med at takke alle de ledere, der lægger deres arbejdsindsats i 

klubberne over hele landet og i hovedkredsene, de få ansatte i DSU, hovedbestyrelsen 

og forretningsudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde i en tid med mange 

vanskelige beslutninger. 
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Hæderstegn: 

 

1. Hovedkreds 

Jan Petersen, Lyngby-Virum Skakklub 

 

Jan Petersen meldte sig i 1981 ind i Søllerød Skakklub, men fandt snart ud af, at 

han næppe havde nogen stor fremtid som spiller, og han valgte derfor at 

fokusere på det organisatorisk/administrative område.  

 

Søllerød Skakklub måtte lukke, så efter længere ophold i Letland og Grønland 

meldte han sig i år 2000 ind i Lyngby-Virum Skakklub, hvor han kort tid efter blev 

valgt som formand, en post han beholdt i 10 år. 

 

Turneringslederuddannelsen, der i øvrigt blev gennemført i Riga, Tals hjemby, er 

blevet flittigt brugt, ikke kun i LVS, men også klubber som Espergærde, K 41, 

Blindes Skakklub, KS og Skovbo har haft bud efter Jan til 

turneringslederopgaver, ligesom han har været med til Copenhagen Chess 

Festival/Politiken Cup siden 2005. Sidst men ikke mindst har han stået for 

samtlige senior-/dagturneringer i KSU siden starten i 2006. Som kampleder har 

han optrådt i samtlige divisioner i DSU og i alle rækker i KSU.  

 

Alle disse turneringsaktiviteter har da også medført, at Jan i 2009 blev udnævnt 

til IA 

 

På det organisatoriske plan har han foruden formandskabet i LVS i en periode 

været kasserer i Københavns Amts Skoleskak, ligesom han siden 2006 har 

været medlem af KSU’s bestyrelse, hvor han i kortere eller længere perioder har 

prøvet alle roller med undtagelse af holdturneringsleder og juniorleder, selv 

formand har han været – om end konstitueret - i den korte periode mellem Lars 

Bech og Sigfred Haubro. 
 

2. Hovedkreds 

Svend Ellegaard Christensen, Jyderup Skakklub 

 

Svend har været aktivt medlem i klubben, der tidligere hed Tornved, gennem 

næsten 35 år. Svends debuterede som 10-årig og fik rigtig smag for skakspillet, 

da han vandt 4.klasse i Solvognsturneringen i Vig.  

 

Han begyndte at spille rigtig mange turneringer både i skoleskak og i DSU regi. 

Det varede ikke længe før han blev mesterspiller, samtidig har Svend altid trænet 

meget med alle medlemmer og givet sin inspirerende viden fra sig til børn og 

unge, hvor han efterhånden har undervist i mere end 25 år.  
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Uden Svend havde Jyderup ingen skakklub, da 80 % af medlemmerne er børn 

og juniorer. Klubben har derfor gennem de sidste par år fastholdt 

medlemsantallet.  

De unge bliver dygtigere og dygtigere, hvilket kan ses af alle de flotte resultater, 

der præsteres i DM mm. Svend er et vigtigt samlings punkt i JGP stævner i 

Jyderup, hvor alt det praktiske løses, så alle bliver tilfredse og glæder sig til at 

komme igen. 

 

3. Hovedkreds 

Peter Kinggaard, Skakklubben Frem 

 

I mere end 25 år har Peter været involveret i masser af skakaktiviteter på Fyn, 

herunder en del organisatorisk arbejde. Blandt flere tillidsposter kan nævnes, at 

Peter i perioden 1992-96 var sekretær i Fyns Skak Union, og fra 2000-2007 

kasserer i Frem Skakklub. Desuden har han fungeret som kampleder og 

dommer siden 1985.  

 

Han har været medarrangør af et hav af turneringer, heriblandt to IM-turneringer 

tilbage i 1990’erne. Siden 2007 har Peter været formand for Dansk Skak Unions 

Støtteforening, og aktuelt er han med i Det Rådgivende Forretningsudvalg i 

region Syddanmark, som bevilger penge til ungdomsforeninger.  

 

Fra slutningen af 1980’erne og 20 år frem var Peter skoleskakleder på Giersings 

Realskole.  

 

Man er hverken i FSU-regi eller i klubsammenhæng gået forgæves til Peter, når 

en opgave skulle udføres. Stor hjælpsomhed i utallige sammenhænge har i det 

hele taget kendetegnet Peters virke, så derfor er det yderst fortjent, at han nu 

modtager hæderstegnet. 
 

4. Hovedkreds 

Uwe Hansen, Aabenraa Skakklub 

 

Uwe har i mange år været ankermanden i Aabenraa Skakklub. Uwe kommer 

først og går sidst, laver kaffen og indsender holdresultaterne, er (dog nu 

afgående) formand og altmuligmand og uundværlig for klubben.  

 

Uwe er respekteret for sin rolige og altid hjælpsomme fremtræden. Her er ingen 

skjulte dagsordener, men en ærlig sønderjysk indsats og en ægte kærlighed til 

skakken.  

 

Uwe bidrager også til det gode samarbejde med Sønderjysk Skoleskak ved at 

deltage i kredsens bestyrelsesmøder og ordne det praktiske, når møderne er i 

Aabenraa. 
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Uwe er et beskedent menneske med store samarbejdsevner - af den slags 

mennesker, der i høj grad bærer dansk skak. 

 

5. Hovedkreds 

Flemming Ormstrup, Ølgod Skakklub 

 

Flemming Ormstrup har i mange været år været hovedkraften i Ølgod Skakklub. 

Trods svigtende medlemstal har Flemming formået både som arrangør og 

turneringsleder at fastholde Ølgodturneringen, som nok er en af landets længst 

løbende skakturneringer. Desuden har Flemming Ormstrup i mange år arbejdet 

med skoleskakken i Ølgod området. 

 

6. Hovedkreds 

Peter Poulsen, Silkeborg Skakklub 

 

Peter Poulsen har i en lang årrække gjort en kæmpe indsats for skoleskak 

arbejdet i Midtjylland. Mange lørdage er blevet brugt på skoleskakstævner og 

endnu flere timer er lagt i at lære de unge det ædle spil.  

 

Peter er organisatorisk aktiv i Dansk Skoleskak, hvor han er formand for 

Pædagogisk Udvalg, såvel som i Silkeborg Skakklub, hvor han er juniorleder. 

 

Peter er altid fuld af gode ideer og initiativrig - næste år er Silkeborg f.eks. vært 

for Jysk Mesterskab i Skoleskak. 

 

Peter gjorde endvidere et stort arbejde i forbindelse med de 2 DM'er som blev 

afholdt i Silkeborg i 2008 og 2009, hvor han bl.a. var ankermand på IT-fronten. 

 

Før Peter kom til Silkeborg Skakklub var han formand for Ry Skakklub.. 

 

Alt i alt er Peter en uvurderlig drivkraft for DSU i almindelighed og for Silkeborg 

Skakklub i særdeleshed. 

 

7. Hovedkreds 

Sten Filskov, Frederikshavn Skakklub 

 

Sten Filskov har spillet skak siden 6 års alderen og var i en ung alder med til at 

oprette en skakklub i Møgeltønder. 

 

Han kom senere til Frederikshavn, hvor han deltog i arrangementet af junior-DM i 

1972. 

 

Formand for Frederikshavn Skakklub i flere perioder og formand for klubben 

siden 2004. Det er i høj grad hans fortjeneste, at klubben fortsat eksisterer i dag. 
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8. Hovedkreds 

Bent Schiøtt Hansen, Bornholms Skakklub 

 

Bent har gennem mange år været formand for Bornholmskredsen og haft en stor 

indflydelse på mange af de ting, der er sket på Bornholm. 

 

I 1999 var Bent initiativtager til afholdelse af DM-omkampen mellem Peter Heine 

Nielsen og Sune Berg Hansen. 

 

I 2001 var han medforfatter til Bogen om Rønne Skakklubs første 100 år "Lektor 

og Barbér, Doktor og Slagter, Konge og Bonde" og samme år var han en af 

bagmændene bag Rønne Skakklubs 100 års jubilæumsturnering, som var en 

meget stærk schweitzer-turnering, bl.a. med en lille norsk knægt blandt 

deltagerne (Magnus Carlsen). 

 

I årene 2007 og 2008 var Bent endvidere med bagved de to meget stærke Baltic 

Sea Cupturneringer. 

 

9. Hovedkreds 

Morten Fabrin, Viborg Skakklub 

 

Morten Fabrin har ydet, og yder fortsat, en stor indsats for Dansk Skak Union. En 

indsats der er præget af et brændende engagement for skakspillet. Han startede 

sit skakorganisatoriske virke allerede som 16-årig i Horsens. Senere har SK41, 

Assens Skakklub og nu Viborg Skakklub nydt godt at Mortens indsats i 

bestyrelsesarbejdet.  

 

På nationalt plan har Morten Fabrin været medlem af Skaknævnet i en kortere 

periode frem til 2004, hvor han blev valgt til formand for 9. hovedkreds og et 

meget kyndigt medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Skak Union frem til 2010. 

Siden 2007 har han tillige været en fremragende leder af hovedkredsens 

holdturnering. 
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Initiativpræmier: 

 

2. Hovedkreds 

Præstø Skakklub 

Præstø Skakklub er et rart sted at komme. Klubben har mange trofaste og 

engagerede medlemmer. Man fornemmer, at traditioner spiller en stor rolle i 

klubben, men samtidigt er man også åben for nye måder at præsentere skakken 

på. Klubbens bestyrelse har med nye turneringsinitiativer og satsning på 

ungdomsarbejdet gjort sit til at vende medlemsudviklingen i positiv retning i 

Dansk Skak Union. 

Vi siger tillykke til Præstø Skakklub med håbet om, at den gode udvikling vil 

fortsætte. 

3. Hovedkreds 

Skakklubben Sydøstfyn 

Sydøstfyn har gennem de seneste år styrket eliten meget, med gode resultater i 
Skakligaen til følge.  Desuden har andetholdet har markeret sig godt i 2. division.  
 
Samtidig med eliten er blevet styrket har man – for bredden - formået at bevare 
et sundt og aktivt klubliv med mange gode traditioner og man har et stabilt 
medlemstal. 
 
Klubben har gennem de seneste år haft stadig flere hold med i diverse 
holdturneringer og klubben markerer sig tydeligt i skaklivet i 3. hovedkreds. 
 
Desuden arrangerer Sydøstfyn sidste lørdag i skolernes sommerferie hvert år 

Lundeborg Turneringen som foregår udendørs på Lundeborg Havn, med et højt 

deltagerantal – og næsten altid med høj sol. I denne turnering har hyggen en høj 

prioritet og den markerer desuden sæsonstarten for mange fynske skakspillere. 

5. Hovedkreds 

Horsens Skakforening 

Skakforeningen har gennem mange år afholdt Horsens Byturnering.  I 2010 har 

Horsens Skakforening afholdt en turnering ”Horsens Lang Weekend” med 86 

deltagere, hvoraf der var 4 IM’ er. Det var landets 3. største skakturnering i 2010. 

6. Hovedkreds 

Århus Skakklub / Skolerne 

Aarhus / Skolernes Skakklub indstilles for deres juniorarbejde, som drives at flere 

af klubbens stærke spillere, hvilket også har givet en del pigespillere. 
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7. Hovedkreds 

Skørping Skakklub 

En klub i fremgang, med mange spændende arrangementer bl.a. 

Løvfaldsturneringen og en afdeling af Nordjysk Grand Prix. 

Foredragsaftener med bl.a. Peter Heine Nielsen og Per Andreasen. 

En klub der tænker utraditionelt for at få mange til at komme til klubaftenerne 

Nordjyllands største klubturnering 

8. Hovedkreds 

Solrød Skakklub 

Solrød Skakklub er gået fra at være lukningstruet til at have stabiliseret sig, og 
har baseret en stor del af deres aktiviteter på at arrangere turneringer med det 
specielle koncept, at man kan melde fra til nogle runder uden problemer. 
  
I løbet af 2010 arrangerede klubben fire turneringer, som på det nærmeste 
strakte sig over hele året. 83 skakspillere fra mange forskellige klubber deltog i 
disse 4 turneringer. 
 

Kommentarer til beretningen: 
Anders Haarup, Skanderborg Skakklub, spurgte hvilke visioner ledelsen har tænkt sig at 

arbejde for i fremtiden, og hvad der konkret gøres for at vende det faldende medlemstal 

for unionen. 

Peter Heine Nielsen, Skanderborg Skakklub, spurgte hvilken profil der ledes efter til at 

udfylde den vakante landstrænerpost. Hvad har Dansk Skak Union aktivt gjort for at 

lægge politisk pres på DIF og kulturministeriet? Peter Heine Nielsen ønskede at vide 

med hvilken begrundelse, Dansk Skak Union valgte at støtte Silvio Danailov i ECU valget 

frem for andre kandidater.  

Peter Heine Nielsen opfordrede til at man undersøger markedet for online skak, da han 

mente, at man kan leje sig billigere ind på bedre faciliteter i stedet for at videreudvikle på 

skak.dk. 

Lau Bjerno, enkeltmedlem, spurgte, hvor bredt der var søgt efter en moderator til DSU’s 

gamle forum.  

Formanden redegjorde for, at beslutningen om at flytte debatforum blev truffet, da den 

tidligere moderator ønskede at stoppe. HB har et ønske om, at det skal være sjovt at 

være leder i DSU, og dette hverv er uforeneligt med den samme tanke på grund af den 

behandling, moderatorer ofte får af de aktive debattører. 

Valget af Silvio Danailov blev truffet af den svenske union, da afstemning blev afholdt af 

to omgange, og den tyske kandidat, der umiddelbart var førstevalget, røg ud i første 

runde. Det svenske forbund levede op til det mandat, de havde fået med. 
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Tankesportsforbundet har været i kontakt med politikerne og prøvet at åbne dørene til 

DIF gennem dialog. Regeringen var dog ikke indstillet på at hjælpe på nogen tænkelig 

måde. Derfor betragtes medlemskab af DIF ikke længere som en mulighed, før en ny 

indgangsvinkel viser sig. 

Profilen på den landstræner, der i øjeblikket ledes efter, er som udgangspunkt en meget 

stærk skakspiller, der vil være anset og accepteret af hele den danske elite. 

Erik Asmund, Gråsten Skakklub, mente at det er uacceptabelt at de, som modtager et 

hæderstegn ikke møder op på delegeretmødet og modtager det, og opfordrede til at 

det bliver et krav for at modtage et hæderstegn, at man faktisk møder op og får det 

udleveret. 

Bo Munksgaard, Næstved Skakklub, opfordrede til, at eliten stiller sig frem og fortæller, 

hvad der er af problemer, for at DSU igen kan få et slagkraftigt hold. Det betyder meget 

for de almindelige danske spillere, at de bedste repræsenterer landet, og at holdet 

klarer sig godt. 

Thorbjørn Rosenlund, Frederiksberg Skakforening, fremhæver at langt de fleste 

fraværende hæderstegnsmodtagere, som regel har en forståelig grund, til ikke at være 

til stede på delegeretmødet og ved stævnefesten. Mange hæderstegnsmodtagere er i 

årenes løb ikke at være blevet informeret, om at de har fået tildelt et hæderstegn. 

Thorbjørn opfordrer til at man fra ledelsen i Dansk Skak Union sikrer sig, at modtagerne 

af hæderstegnet får besked om tildelingen, og en invitation til stævnefesten i god tid, så 

alle kan være med til at festliggøre dagen. 

Formandens beretning blev herefter godkendt enstemmigt. 

3. REGNSKAB 2010 V/ KASSEREREN 
Regnskabet for 2009 har været publiceret på hjemmesiden og i skakbladet Nr. 2, 2011.  

Kassereren redegjorde for, at regnskabet for 2010 fremviser et underskud på ca. 32.000 

kr. mod et budgetteret resultat i balance. 

Årets resultat er overført til den fri egenkapital, og denne udgør efter 2010 - 1.097.000 

DKK, hvoraf ca. 361.000 er bundet i den internationale fond.   

Kommentarer til regnskabet: 
Ingen kommentarer til regnskabet. 

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. 

4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Vedtaget uden modforslag. 
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5. FASTSÆTTELSE AF RATINGAFGIFT 
Hovedbestyrelsen foreslog uændret afgift. 

Vedtaget uden modforslag. 

6. INDKOMNE FORSLAG 
Anders Haarup havde indgivet et forslag på vegne af Skanderborg Skakklub. 

”På opfordring af Jacob Aagaard, Peter Heine Nielsen og Allan Stig Rasmussen vil 

Skanderborg Skakklub gerne bede om en præcisering af de nuværende regler omkring 

professionel opførsel når spillere repræsenterer Danmark. Vi ønsker at den nuværende 

regelformulering bliver præciseret til:  

”Når DSU repræsenteres internationalt ved holdturneringer, skal spillere og holdledere 

opføre sig ansvarligt og professionelt, herunder at man ikke beruser sig igennem alkohol 

eller lignende, ved at indtage udover 1-2 genstande i forbindelse med aftensmaden.”” 

Anders Haarup opfordrede til at stemme for forslaget og mente ikke at det burde skabe 

anledning til en større debat, da det burde være en selvfølge at et seriøst landshold 

havde en sådan klar politik, og at man naturligvis skal opføre sig ansvarligt, når man 

repræsenterer Danmark.  

Peter Heine Nielsen tilføjede at de spillere, der har stillet forslaget, motiveres af en vision 

for det danske landshold, der indebærer et øget fokus på resultater. Ledelsen i DSU vil 

ifølge Peter ikke lytte til de argumenter, der fremføres, fra spillernes side, for at få en 

alkoholpolitik indført.  

De sportslige resultater vægtes højt hos nogle spillere på landsholdet, og da det koster 

mange penge at sende et hold til store mesterskaber, opfordredes der fra Peter Heine 

Nielsen til, at forslaget vedtages, da der således vil blive sikret en højere grad af 

professionalisme på det danske landshold. Resultaterne fra tidligere talte ifølge Peter 

Heine Nielsen for, at de, som ikke nyder alkohol, præsterer bedre ved mesterskaber. 

Formanden redegjorde for, at hovedbestyrelsen i det forløbne år har diskuteret 

alkoholpolitik på mindst tre møder, efter opfordring fra topspillerne.  

Inden sidste OL var formanden ude og fortælle de to landshold om den opførsel, 

spillerne forventedes at levere under et officielt mesterskab repræsenterende DSU. På 

HB-mødet i februar blev det besluttet at indføre en adfærdspolitik for at imødekomme 

de spillere, der mener, der er behov for dette. Denne regel er efter formandens 

overbevisning det, der har været praksis igennem flere år, men ikke har stået nogen 

steder. Nu er reglen officiel, men der er ingen fastsat grænse, og i hvert tilfælde er det 

en vurderingssag, om nogen har overtrådt den tolererede adfærdsgrænse. 

Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen skal have mulighed for at justere 

retningslinjerne i forbindelse med udsendelse af landshold, og det er derfor ikke 

hensigtsmæssigt at stemme for forslaget, da man så skal omkring et delegeretmøde for 

at ændre det vedtagne. 
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Allan Stig Rasmussen, Jetsmark Skakklub, havde opfattelsen af, at det har haft en 

effekt, at der er blevet indtaget alkohol ved det seneste OL. Måden at optimere sine 

præstationer på er at afstå fra at nyde alkohol i større mængder ved et mesterskab. 

Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, mente at politikker skal vedtages af de 

beslutningsorganer, der er valgt til formålet. Det er efterfølgende op til spillere og ledere 

at forvalte den tillid, der er vist, ved at have en mere afslappet alkoholpolitik. 

Formanden fremsatte et nyt forslag, med ordlyden: ”Delegeretmødet tager til 

efterretning, at retningslinjer for udsendelse af danske skakspillere og deres adfærd 

fastsættes af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, som står for den daglige drift at 

unionen. Herunder udsendelse af de danske landshold.” 

Jens Riis, Sæby Skakklub, mente der var et problem i forslagets behandling på 

delegeretmødet, da ordlyden af politikken efter hans mening er god, og at en sådan 

politik burde kunne føres ud i livet. Dog er det en politisk beslutning og bør ikke træffes 

på et delegeretmøde. 

Esben Christensen, Brønshøj Skakforening, gjorde delegeretmødet opmærksom på, at 

det efter hans opfattelse ikke er fremmende for præstationer at nyde alkohol, og at han 

ikke selv indtager alkohol af samme årsag. Dernæst advarede han mod, at begrænse 

folks frie valg, som ikke strider mod den almindelige moral i befolkningen. 

Esben Christensen tilbød at mægle mellem spillerne på landsholdet, og tilbød 

landsholdsspillerne en middag, hvor tingene kunne drøftes internt, under forudsætning 

af, at både Skanderborg Skakklub og FU trak deres forslag.   

Dirigenten suspenderede mødet i 15 minutter, hvor forslagene blev diskuteret. 

Esben Christensen oplyste, at alle trak deres forslag, og der var derfor intet forslag til 

afstemning længere. 

7. VALG 
a. Valg af Formand 

Lars Henrik Bech Hansen var villig til genvalg og blev valgt med akklamation uden 

modkandidater. 

b. Valg af et forretningsudvalgsmedlem 

Tom Skovgaard var villig til genvalg og blev valgt med akklamation uden 

modkandidater. 

c. Valg af et medlem til skaknævnet 

Vagn Lauridsen var villig til genvalg og blev valgt med akklamation uden 

modkandidater. 

d. Valg af tre suppleanter til skaknævnet 

Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen var alle villige til genvalg, og de 

blev alle genvalgt med akklamation uden modkandidater. 
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e. Valg af to revisorer 

Birger Andersen og Jacob Kaaber-Hansen var villige til genvalg. 

Disse blev valgt med akklamation uden modkandidater. 

f. Valg af en revisorsuppleant 

Tom Petersen var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation uden 

modkandidater. 

8. FASTSÆTTELSE AF STED FOR DELEGERETMØDE OG DM 2012 
Lars-Henrik Bech Hansen bekendtgjorde, at der i 2012 spilles DM på LO-skolens 

konferencecenter Konventum i Helsingør med Dansk Skak Union som arrangør. 

9. EVENTUELT 
Lau Bjerno anbefalede at man meldte sig ind i Dansk Skak Unions Støtteforening. 

Lars-Henrik Bech Hansen takkede for et godt møde.  

Ib Juhl, Assens Skakklub, opfordrede til man overvejer at indføre stemmeret til klubber 

med mindre end otte medlemmer. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for 

Dansk Skak Union. 

Dirigent: Steen Juul Mortensen 

Referent: Chresten Nielsen  


