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Hovedbestyrelsen 

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 30. August 2011 

Forretningsudvalgets Beretning:  

Det har været en forholdsmæssig stille periode fra påskestævnet og frem til sommeren, men hvor 

skaksalget har fyldt en masse. Efter en grundig gennemgang af regnskabet blev det endelig 

godkendt, men med et underskud på 40.000 kr, hvoraf en del af beløbet gik til ekstraordinær 

revisor behandling. Efterfølgende har Direktøren opsagt sit job og vi har haft et hasteopslag af 

stillingen, hvor vi fik 6 ansøgere til jobbet. Efter at have haft 4 jobsamtaler har bestyrelsen 

onsdag den 24. august ansat Trine Treppendal i den ledige stilling i en kontrakt der giver håb om 

at perioden med underskud vil være slut med 2011. Fremover vil skaksalgets økonomiske 

sammenhæng blive synliggjort i DSU`s regnskab. 

Tim Bjerre og Esben Christensen har udført et kæmpe arbejde i håb om at finde en formel for at 

få alle de bedste til at spille på holdet samtidigt og det var meget tæt på at lykkes, men 

smuldrede på målstregen. I dag, onsdag den 24. August, har Peter Heine Nielsen meddelt at han 

tager en længere pause fra landsholdet, og vil melde tilbage når han igen er til rådighed for 

landsholdet. Dermed er bevillingen til et EM-hold bortfaldet, det ser dog ud til de stærkeste 

spillere der er til rådighed for landsholdet, gerne vil spille EM, og HB må forholde sig til om der 

skal sendes et hold. Der skal ikke være nogen tvivl om at formanden syntes vi skal sende et hold 

af sted, i spareudgaven med 4 spillere, så der bliver sparet en del af bevillingen. 

Der har ikke været den store aktivitet i Eliteudvalget, som har afventet ovennævnte 

mæglingsbestræbelser forud for en eventuel udtagelse af et EM-hold. Men udvalget besluttede, 

såfremt et hold skal udtages i stedet for det oprindelige hold, som havde fået HB’s støtte til 

deltagelse, at ”spørge fra toppen” med udgangspunkt i ELO-rating. Ud over dette har udvalget  i 

juli bevilget støtte til Peter Heine Nielsen’s deltagelse i World Cup, og Peter værdsatte den 

hurtige sagsbehandling og den generøse støtte, som der var fuld enighed om i EU. 

Vi har indledt samarbejdet med Extracon om at få skabt to nye hjemmesider til DSU. En ny DM-

hjemmeside forventes at gå i luften på næste HB-møde i November, medens vi har givet os 

bedre tid til at få en nye DSU-side i luften – den er planlagt til at gå i luften 1. januar 2013. 

Skak.dk har desværre haft et negativt udviklingsforløb i første halvdel af 2011, efter at det i 

december blev besluttet at modernisere softwaremiljøet fra .net 1.1 (stærkt forældet) til .net 3.5 

(det i dag mest udbredte for denne platform) i håb om at eliminere forskellige former for 

sporadiske fejl og stabilisere skak.dk. Desværre er status pt. at denne opgradering dels har taget 

voldsom lang kalendertid og mange ressourcer hos vores leverandør, og dels aktuelt har ødelagt 

stabiliteten ifm. anayse og kommentering, hvilket blev klart under kommenteringen af Politiken 

Cup. Endvidere er de fleste af de ca. 10 nye faciliteter, vi havde håbet at bruge 2011-

ressourcerne på at få udviklet, endnu ikke lavet. Der er i øjeblikket kontakt med Tomas Hutters 

for at få aftalt, hvordan den kedelige situation følges op. Hvis live-kommenteringen, som indtil 

nu har været den største succes på skak.dk, fremover ikke er mulig, er det vanskeligt at se en 

særlig lang fremtid for skak.dk. 
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Vi har indkøbt 7 nye live brætter, da de gamle efterhånden var udslidt, der var kun 5 af de gamle 

der virkede. Alt DSU’s liveudstyr opbevares nu hos Poul Jacobsen / 3hk på Fyn. 

DGI sagen er gået lidt i stå, men skal søges afsluttet her i efteråret. Det ser ikke ud til der er en 

farbar vej fremad, der giver os en løsning, som vi på troværdig vis kan gå til et delegeretmøde 

med. Uden garantien for økonomien samt en forankring af skakken i en form for selvstændig 

enhed med egne landsdækkende aktiviteter og råderum i regi af DGI, giver det ingen mening at 

nedlægge DSU. 

Lederudviklingskurset blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger, hvilket er højest beklageligt. 

Fide Arbiter Kurset i september ser til gengæld ud til at have stor interesse fra både ind- og 

udland, og det kan blive aktuelt at afvise enkelte tilmeldinger fra lokale turneringsledere uden 

nogen form for internationale erfaringer. Tilslutningen viser dog et stort behov for 

kompetencegivende uddannelse af dommere og det er en opgave vi bør påtage os i fremtiden. 

DM i hurtigskak bliver afholdt af Læseforeningen formentlig i begyndelsen af oktober. 

Casino københavn har udvist interesse for et samarbejde og kan stille lækre spilleforhold til 

rådighed, måske et spillested for en Bent Larsen Memoriel? 

FIDE præsiden Kirsan Ilyumzhinovs besøg hos Gadafi i Libyen medførte at FU besluttede at 

udsende en pressemeddelelse, der tog afstand fra besøget, der var med til at legitimere regimet. 

Det er ikke noget vi agter gøre til en vane. 

DSU har haft et samarbejde hen over sommeren ifm. den danske lancering af den amerikanske 

film om Bobby Fischer ”Bobby Fischer against the World”. Dels var der en lukket forpremiere i 

Helsingør under Politiken Cup, og dels var der et introduktionsarrangement med Svend Hamann, 

som har mødt Fischer før han blev verdensmester, og Lars Schandorff ifm. filmens 

Danmarkspremiere i Dagmar mandag d. 22. august for en pænt fyldt biograf. Også i denne uge 

er der et præmierearrangement i Århus, hvor der kan vindes billetter ved en lynturnering. 

 

Resultatdelen 

DM i Odense 
Allan Stig Rasmussen blev danmarksmester ved stævnet i Odense: 

Slutstillingen: 

1. GM Allan Stig Rasmussen (2535), Jetsmark, 6 point 

2. IM Steffen Pedersen (2427), Sydøstfyn, 5½ point 

2. IM Mikkel Antonsen (2456), Næstved, 5½ point 

4. IM Mads Andersen (2417), Skanderborg Skakklub, 5 point 

4. GM Lars Schandorff (2496), Sydøstfyn, 5 point 

4. GM Jacob Aagaard (2528), Sydøstfyn, 5 point 

7. IM Jens Kristiansen (2439), BMS, 4½ point 
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7. IM Simon Bekker-Jensen (2404), Brønshøj Skakforening, 4½ point 

9. IM Rasmus Skytte (2405) Århus Skakklub/Skolerne, 3½ point 

10. Kristian Seegert (2138), Viby Skakklub, ½ point 

FM Jacob Carstensen vandt Kandidatklassen med 5½ point og et point ned til Bjørn Møller 

Ochsner på andenpladsen. Bjørn blev dermed juniordanmarksmester 2011. 

Peter Heine Nielsen blev danmarksmester i Lyn ved at slå Andreas Wiwe i finalen. I øvrigt blev 

Peter Heine Nielsens protest over korrektionsberegningsmetoden ved EM afvist af det 

europæiske skakforbund, ECU. Men heldigvis fik Peter Heine et af FIDE-præsident Kirsan 

Ilyumzhinovs Wild Card til World Cuppen og i denne uge rejser Peter Heine til Khanty-

Mansiysk hvor han i første runde møder Evgeny Postny fra Israel. 

 

Senior EM for hold  
Ved Senior EM for hold var det danske hold med Bent Sørensen, Jørn Sloth, Bjørn Brinck-

Claussen og Jørgen Jørgensen med helt fremme i hele turneringen. Nederlaget til Tyskland i 

sidste runde sendte Danmark uden for medaljerækken til en sjetteplads, men det danske hold 

satte virkelig deres præg på turneringen og var de fleste dage med i live-dækningen. Rusland 

endte med at vinde med Tyskland som nr. 2 og Montenegro på 3. pladsen. Det danske andethold 

endte som nr. 32. 

Europamesterskabet for kvinder  
Skanderborgs Victoria Cmilyte vandt Europamesterskabet for kvinder i Tblisi, Georgiens 

hovedstad i maj måned. 

 

Copenhagen Chess Challenge 2011  
Andreas Skytte Hagen vandt Copenhagen Chess Challenge 2011 alene og scorede samtidig sin 

første GM-norm. 

 

Fynsmesterskabet 2011 
Andreas Skytte Hagen forsatte de gode takter ved Fynsmesterskabet 2011 hvor han sammen med 

IM Mikkel Antonsen blev bedste dansker med 6 af 9. Andreas Hagen scorede samtidig en IM-

norm. Svenske GM Hans Tikkanen vandt den vellykkede turnering med 7½ point, et helt points 

forspring til GM Vadim Milov og Henrik Danielsen på andenpladsen. 

 

U-DM i Allerød  
U-DM i Allerød blev afholdt i sidste weekend af maj og de nye danmarksmestre blev: 

U08: Mads Henneberg Hasager, Hinnerup Skakklub 

P08: Caterina Wul Micalizio, Sct. Michael Skole 

U10: Lasse Ramsdal, Åbyhøj Skakklub 

U12: Jesper Søndergård Thybo, Skive Skakklub 

P12: Charlotte Helsen Neerdal, Skakforeningen Odysseus 

U14: Jens Albert Ramsdal, Åbyhøj Skakklub 
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P14: Freja Vangsgård, Vejlby Risskov Skakklub 

U16: Mads-Holger Jacobsen, Bornholms Skakklub 

 

Pokalstævnet  
Ved Pokalstævnet i Odense i pinsen var satte Skanderborg med Peter Heine Nielsen i spidsen 

scoringsrekord for pokalstævnet og vandt med hele 6 point ned til Norkalotten på andenpladsen. 

Peter Heine spiller i øvrigt i den kommende sæson for barndomsklubben Holstebro. 

Præmietagerne: 

Eliterækken: 

1. Skanderborg, 21 point 

2. Nordkalotten, 15 point 

3. Sydøstfyn, 14 point 

 

Bredderækken: 

1. AS04, 17½ point 

2. Valby, 15½ 

3. Randers, 15½ 

Seniorrækken: 

1. Holstebro, 13½ point 

2. Nørresundby, 13½ point 

3. Randers, 12½ point 

 

Juniorrækken: 

1. Frem, 20½ point 

2. BMS Tigers, 19 point 

3. Åbyhøj, 16½ point 

 

Maribo Skakklubs 100 år 
Maribo Skakklub på Lolland kan i år fejre 100 års jubilæum. I den forbindelse har klubben i juni 

afholdt Maribo Skakklubs 100 års jubilæumsturnering som blev vundet af Mikkel Strange 

Furesø Skakklub med 6 point foran de lokale Henning Nielsen og Ulrik Rath, der begge scorede 

5½ point. Klubben arrangerede også en stor hurtigturnering, der blev vundet på deling mellem 

FM Mads Boe og Jackie Andersen, begge Skanderborg Skakklub. 

 

Den græske holdturnering 
Peter Heine Nielsen gjorde en godt figur med i den græske holdturnering med 5 af 7 for A.E.K. 

fra Athen. Viktorija Cmilyte scorede 6 af 7, men resten af holdet kunne ikke leve op til de to 

præstation og A.E.K.endte midt i rækken. 
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Danskere i udlandet denne sommer 
Mange danskere har spillet i udlandet i løbet af sommeren. Desværre er det ikke blevet til nogen 

danske normer endnu, men FM Jacob Carstensen var tæt på i Barberà del Vallès, Barcelona i 

begyndelsen af juli. 

 

Horsens Lang Weekend  
Horsens Lang Weekend i juli blev fuldtegnet (120 deltager) lang tid før tilmeldingsfristen udløb. 

Overraskende var det ikke en af de fire deltagende IMer, der løb med sejren, men derimod den 

12-seede FM Martin Bækgaard. Jeg var selv på besøg, og det var helt klart at Horsens med 

denne turnering, og et stærkt team bag den, har skabt et populært og velfungerende indslag i den 

danske sommerskakkalender, som vi kan håbe vil eksistere i mange år. 

 

Politiken Cup  
Danmarks største turnering, Politiken Cup, satte i år deltagerrekord med 311 spillere. GM Igor 

Kurnosov vandt turneringen alene. Peter Heine blev bedste dansker på en delt andenplads, der 

efter korrektionsberegning blev til en femteplads. 

Slutstillingen i toppen: 

1. GM Igor Kurnosov (2633), Rusland, 8½ point 

2. GM Julian Radulski (2556), Bulgarien, 8 point 

3. GM Boris Savchenko (2615), Rusland, 8 point 

4. GM Robert Hess (2609), USA, 8 point 

5. GM Peter Heine Nielsen (2681), Danmark, 8 point 

6. GM Hua Ni (2662), Kina, 8 point 

7. GM Jon Ludvig Hammer (2610), Norge, 7½ point 

8. GM Robert Ruck (2596), Bulgarien, 7½ point 

9. GM Michal Krasenkow (2607), Polen, 7½ point 

10.IM Marc Tyler Arnold (2445), USA, 7½ point 

IM Erik Blomqvist, Sverige, scorede en GM-norm 

 

EU-mesterskab for Ungdom  
Danmark havde fem spillere med til EU-mesterskab for Ungdom. U14: Rasmus Thøgersen og 

Freja Vangsgaard, U12: Bjarke Kristensen og Charlotte Neerdal og U8: Mads Henneberg. Det 

blev ikke til danske topplaceringer. bedst gik det for Rasmus Thøgersen og Bjarke Kristensen, 

der begge scorede 5 af 9. 

 

Natoskak  
Det danske Natohold skiftede sidste års fjerdeplads ud med bronzemedaljer ved 22nd Nato 

Chess Championship i Kaunas i Litauen. En forbedring på en plads i forhold til det flotte stæve i 

Køge sidste år. 
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SS Manhem GM tournament 2011 
Sune Berg Hansen blev nr. 4 med 5 point efter en uinspiret indsats, Turneringen blev vundet af 

Emanuel Berg. 

 


