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Bilag til punkt 4. på HB-mødet den 19. August 2012 
 
 
Indledning 
 
Forretningsudvalget har siden augustmødet haft meget travlt både indenlandsk og 
udenlandsk og meget er sket siden sidst. Det mest positive er sket på det vigtigste 
område, nemlig det skaklige. Som man kan læse under resultaterne er der gang i skaklivet og Mads 
Andersen har scoret sin første GM-norm, Igor Teplyi har scoret IM-norm og der har været en del 
internationale turneringer: Skovbo, 4 lukkede i Brønshøj samt Larsen turneringen i Aalborg, og de 
har alle cementeret at vi har en masse aktive turneringsarrangører over hele landet, der giver alle 
medlemmer masser af muligheder for at spille skak. 
 
 
Resultater siden mødet i august 
 
Den tyrkiske stormester Alexander Ipatov vandt Junior VM på bedre korrektion end GM Richard 
Rapport fra Ungarn. De scorede 10 af 13. Med en fin slutspurt endte IM Mads Andersen med 8½ 
point på en samlet 15. plads blandt de 130 deltagere. Mads Andersen var seedet som nummer 36. 
EM for Ungdom i Prag 
 
Med juniorlandstræner Mads Boe som delegationschef, var 11 danskere af sted til EM for Ungdom i 
Prag. Bedste dansker blev Martin Percivaldi med 5½ af 9. 
Samlet status på turneringen blev, at de danske spillere ratingmæssigt spillede nogenlunde lige op. 
I forhold til at der i et sådant stævne er mange uratede, men stærke spillere, er resultatet samlet set 
godkendt: 
U-08: Jonas Bjerre 5/9. + 43 ratingpoint og Catarina Wul Micalizio 3/9. +14  
U-10: Filip Boe Olsen 3½/9. -85 
U-12: Tobias Dreisler 5/9. -61 og Johan Møller Ochsner +61 
U-14: Martin Percivaldi 5,5/9. +12, Bjarke Vangsgaard 3/9 + 33 og Freja Vangsgaard 4/9. +16 
U-16: Jens Albert Ramsdal 3/9. -57 og Thea Nicolajsen 3/9. -19 
U-18: Bjørn Møller Ochsner 5/9. +18 
 
Skak OL i Istanbul, 28. august – 9. august 
Den helt store begivenhed siden sidste HB-møde var OL i Istanbul, hvor det danske hold i den åbne 
række efter en lidt svag start spillede sig flot op og ente med at få sølvmedaljer i præmiegruppe 2 
efter Sverige. 
Samlet endte Danmark som nummer 18 mod en seedning som nummer 39. 
Slutstillingen i den åbne række: 
1. Armenien, 19 matchpoint, korr. 397 
2. Rusland, 19 matchpoint, korr. 388,5 
3. Ukraine, 18 matchpoint 
4. Kina, 17 matchpoint 
5. USA, 17 matchpoint 
… 
16. Sverige, 15 matchpoint, korr. 303,5 
18. Danmark, 15 matchpoint, korr. 270,5 
45. Norge, 13 matchpoint 
47. Island, 13 matchpoint 
68. Færøerne, 12 matchpoint 
74. Finland, 11 matchpoint 
 
De danske scorer individuelt: 
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1. GM Sune Berg Hansen (2577), 4½ af 9, ny rating 2567 
2. GM Lars Schandorff (2516), 4½ af 8, ny rating 2509 
3. GM Jacob Aagaard (2517), 3½ af 8, ny rating 2501 
4. GM Allan Stig Rasmussen (2496), 6½ af 9, ny rating 2503 
5. IM Jakob Vang Glud (2498), 8 af 10, ny rating 2509 
 
 
Kvindeholdet blev nummer 63 mod en seedning som nummer 51. 
Slutstillingen i Kvinderækken: 
1. Rusland, 19 matchpoint, korr. 450 
2. Kina, 19 matchpoint. korr. 416 
3. Ukraine, 18 matchpoint 
4. Indien, 17 matchpoint 
5. Rumænien, 16 matchpoint 
.. 
53. Island, 12 matchpoint 
57. Norge, 11 matchpoint 
63. Danmark, 11 matchpoint 
71. Finland, 11 matchpoint 
88. Sverige, 9 matchpoint 
Der deltog 127 hold 
De individuelle scorer: 
 
1. WIM Oksana Vovk (2159), 3½ af 10, ny rating 2141 
2. WFM Esmat Guindy (2132), 5½ af 11, ny rating 2119 
3. WFM Louise Fredricia (2091), 5½ af 10, ny rating 2088 
4. Carina Jørgensen (2012), 5 af 7, ny rating 2014 
5. WFM Marie Frank-Nielsen (1983), 3 af 6, ny rating 1992 
 
Senior DM i hurtigskak 
Det uofficielle DM i hurtigskak for seniorer blev afholdt den 6. -7. september i Øbros nyrenoverede 
lokaler på Rosenvængets Alle. IM Bjørn Brinck-Claussen og IM Jens Kristiansen endte begge på 
6½ af 8. Brinck-Claussen havde dog ½ point bedre korrektion og tog titlen. Der deltog 30 spillere. 
 
Den dansk/islandske stormester Henrik Danielsen vandt Skovbo GM 2012 med den suveræne 
score 8 af 9. Et halvt point efter fulgte GM Normunds Miezis fra Letland. Miezis blev også nummer 
to sidste gang der var stormesterskak i Borup Kulturhus for to år siden. Igor Teplyi var tæt på at 
score en IM-norm, men partiet mod den indiske stormester Jha Sriram i sidste runde endte remis, 
selvom Teplyi havde en bonde mere i slutstillingen. 
Der deltog 72 spillere i den hyggelige turnering, der strakte sig over to forlængede weekender. 
 
Esmat Guindy endte på andenpladsen i DM i Hurtigskak for kvinder, men da vinderen Sietske 
Greeuw repræsenterer Holland internationalt, går titlen til Viborg-spilleren. 
13 deltagere var mødt op lørdag den 29. september i Middelfart Skakklubs fine lokaler centralt i 
byen, og selvom der var stor styrkeforskel på top og bund, blev det en meget spændende turnering, 
der først blev afgjort i det allersidste parti. Her tabte sidste års vinder Sandra de Blecourt til Sietske 
Greeuw på tid. Greeuw havde så 5 point og vandt turneringen et halvt point foran Esmat Guindy 
Dagen efter danmarksmesterskabet i hurtigskak for kvinder blev det åbne ditto afviklet i samme 
lokaler i Middelfart. Derved kunne også de opsatte live-brætter genbruges. 
Forhåndsfavoritten IM Jakob Vang Glud vandt efter lynskakomkamp med turneringens store 
overraskelse, FM Kaare Kristensen fra Nordkalotten. 
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Odensemester 2012 blev FM Igor Teplyi med 3½ af 5. Delt nummer to blev IM Attila Gergacz og 
FM Martin Matthiesen med 3 point. Der blev spillet i 3 Mestergrupper og 6 basisgrupper ved 
turneringen på Giersings Realskole i Odense centrum. 
 
I en meget tæt afslutning måtte det danske hold nøjes med fjerdepladsen efter Tyskland, Polen og 
Frankrig ved NATO-mesterskaberne i Brest i Frankrig. Danmark sluttede kun et ½ point efter de 3 
øverste hold, der alle endte på 19 point. 
IM Mads Andersen blev en sikker vinder af Brønshøj Skakforenings stormesterturnering BSF Cup. 
Efter ni runder på bare fem dage havde 17-årige Mads Andersen scoret 6½ point, hvilket præcis 
var kravet til en GM-norm. De nærmeste forfølgere var samtidig distanceret med 1½ point, så 
førstepladsen var helt suveræn. Det er Mads første GM-norm. 
Den underliggende IM-gruppe blev overlegent vundet af IM Daniel Semcesen fra Sverige med 8 af 
9, to point foran IM John Arne Nilssen fra Færøerne. 
 
IM-norm til Igor Teplyi i Copenhagen Cup, 17. – 21. oktober 
Stormester Henrik Danielsen vandt gruppe A med 6½ af 9, herefter kom GM Carsten Høi og FM 
FM Igor Teplyi med 6 point, hvilket samtidig var kravet til en IM-norm. Det er Igors første IM-
norm, selvom han længe har vist IM-styrke. Også turneringsarrangør Jacob Carstensen var tæt på 
en IM-norm, men i slutstillingen manglede der et halvt point. 
GM Ninov vandt gruppe B med 7½ af 9, ½ point foran GM Rusev. Bedste danskere blev her 
Martin Haubro og John Rendboe med 4 point. 
 
Med 6 af 7 blev IM Jens Kristiansen en sikker vinder af Larsens Nordjyske Mindeturnering. 
Nummer 2 blev tyske FM Christian Hess med 5½ point mens den lokale Jens Kølbæk blev 
nummer 3 med 5 point og bedre korrektion end GM Miso Cebalo. Først længere nede i tabellen 
kommer koryfæer som GM Fridrik Olafsson og GM Wolfgang Uhlmann. 
Turneringen fik meget ros af deltagere og tilskuere for arrangement, der blev afholdt i en positiv og 
hyggelig atmosfære. Spillestedet var Aalborg Katedralskole, hvor Bent Larsen selv gik i gymnasiet. 
61 spillere deltog. 
 
 
Organisatorisk beretning 
 
Dagen efter HB-mødet i august fik vi en opsigelse fra skaksalgets direktør, Trine Treppendal, til 
udgangen af oktober. Regnskabet fra 2011 var stadig ikke færdigt og skaksalget blev sat til at blive 
tvangsopløst, hvilket bestyrelsen først meget sent fik at vide , da vi fik overdraget posten fra den 
afgående direktør. Siden da har der været arbejdet hurtigt på at lave regnskabet færdigt, og der er 
lavet en status ved direktørskiftet, så alt tyder på at vi kan få afværget opløsningen af selskabet. 
Dette er dog ikke sket i skrivende stund, men forventes i løbet af 2-3 uger. Da regnskaberne har 
været så dårlige i de senere år, var det ikke en sandsynlig mulighed at ansætte en direktør med en 
anstændig løn, og da DSU desværre ikke er lige ved at åbne et sekretariat, hvor skaksalget kunne 
indgå som en naturlig enhed, besluttede bestyrelse efter samråd med FU at drive skaksalget selv i 
2013, så man i 1. kvartal i 2014 kunne have et beslutningsgrundlag der var mere troværdigt, men 
risikoen for at vi må stoppe skaksalget er meget stor. 
 
DSU fik en henvendelse fra Valby skakklub omkring muligheden for at leje lokaler til oprettelse af 
et sekretariat, hvor der var plads til skaksalget, mødelokaler og skakbladets redaktion. Vi kiggede 
på det og måtte konkludere at lokalerne kunne bruges, om end de ikke var ideelle, men vigtigere er 
at vi endnu ikke er kommet så langt, at vi er i stand til at træffe en sådan afgørelse. 
 
Under OL lykkedes det at få de sidste detaljer på plads med GM Jacob Aagaard og vi har nu ansat 
ham som landstræner frem til og med OL i Tromsø i 2014.  Jacob vil lægge hovedvægten på at 
træne vores bedste spillere, og han har allerede haft sin først trænings samling i begyndelse af 
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oktober med 9 deltagere, inklusive 2 af GM’erne fra landsholdet og en del af vores potentielle GM-
kandidater. Jacobs job omfatter også at lave styrkeliste og bevilge penge til topspillernes 
aktiviteter. 
 
På afrejsedagen fra OL, sagde kvindelandstræner Thorbjørn Bromann sit job op pr. 1. januar, 
hvilket jeg modtog med meget beklagelse. Thorbjørn har gjort et fantastisk godt job, men vi satte 
stillingen i opslag og fik en meget kompetent ansøgning, og navnet på den nye kvindelandstræner 
vil blive offentliggjort på HB-mødet. 
 
Skak-OL blev spillet i Istanbul i nogenlunde spilleforhold, men lokaliteten langt væk fra byen ude 
omkring lufthavnen var ikke inspirerende, og tyrkerne gjorde ikke indtryk af at ville lave et 
klassearrangement. Vi har meget større forventninger til nordmændenes arbejde i Tromsø. 
 
Ingen af holdene havde problemer med seriøsitet eller indbyrdes problemer i spillertruppen. 
Faktisk var hele gruppen velfungerende på hele turen, og det lover godt for fremtiden, Herrerne 
startede skuffende, men sluttede stærkt af og fik en fin slutplacering. 
 
Under hele turneringen deltog jeg i en masse officielle og en del uofficielle møder i FIDE og der 
skete en hel masse. Det vil føre for vidt at gennemgå det hele i detaljer her, men jeg vil fremhæve et 
par ting. FIDE fik nye vedtægter til bla. at styre valgene og eventuelle retssager. De blev vedtaget 
efter et skrøbeligt forlig mellem Garry Kasparov og FIDE ledelsen, og nu er der lagt op til valgkamp 
i 2014. 
 
De mest tåbelige ting blev pillet ud af regelforslagene, og her var jeg godt rustet med en skrivelse 
fra Dommerforeningen med kommentarer til regelforslagene. Eneste reelle nedtur på kongressen 
blev, at det ikke lykkedes at få stoppet at alle dommere skal købe en engangslicens, der er gyldig, 
hvis man er aktiv mindst en gang inden for 2 år – og hvis ikke, så skal man købe en ny. Prisen er 20 
Euro= 150 kr for alm. turneringsledere i klubberne, og op til til 100 Euro for IA’ere. Denne udgift 
har vi beslutte at betale centralt i DSU.  Hvis man pålægger den enkelte dommer denne udgift, ville 
vi sikkert miste en del frivillige ledere, og det har vi ikke råd til. Det kan betyde, at vi må hæve 
EMT-afgiften med 5 eller 10 kroner på delegeretmødet, og disse penge kunne også være med til at 
dække de andre stigende udgifter fra FIDE samt vores udgifter til at udvikle kartotek og 
turneringssystem og vedligeholde dette bagefter. 
 
De nordiske mesterskaber i 2013 blev, efter at Karlstad trak deres ansøgning, tildelt Køge for den 
åbne klasse, og Bornholm fik seniorturneringen og Reykjavik fik dameturneringen. 
 
DSU har udnævnt en ny K-skak Chef : Søren Rud Ottesen. 
 
De nordiske lande arbejder stadigvæk på at få en zoneturnering, men det er et langt hårdt træk. 
Men jeg tror vi får det efter valgene ved OL i 2014 – de nordiske landes samlede stemmer kan være 
en magtfaktor ved valgene i Europa. 
 
Den 20. oktober meddelte Ivan Madsen at han udtrådte af FU – en meddelelse, der kom noget bag 
på resten af FU. Godt nok havde Ivan lidt vanskeligheder med at få gang i arbejdet, men at det 
pludselig skulle medføre at han udtrådte, kom bag på os alle. En af de angivne årsager var 
hovedkredsenes manglende interesse for de ting, der bliver vedtaget i HB og som der skal følges op 
på lokalt. Dette er også noget Tom møder omkring ungdomsarbejdet og Poul omkring live 
transmissioner, og dette er altså et generelt problem vi bliver nødt til at adressere i weekenden 
både på seminar dagen og HB-mødet. Hvis vi skal have vendt udviklingen i dansk skak er vi nødt til 
at arbejde tæt sammen i FU og hovedkredsene, ellers kan vi fællesskab ikke gøre ret meget. Et 
alternativ er, at vi på HB-møderne træffer mere vidtgående beslutninger, der trækker ting ned over 
hele organisationen og med organisationsændringer mm. 
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FU tager det stille og roligt med at finde en kvalificeret kandidat til FU, men vil konstituere en så 
snart som muligt. 
 
Liveskakken 
 
Liveskakken er fortsat et prioriteret indsatsområde, og det er tydeligt at det er populært blandt 
medlemmerne. Der er ganske pæne seertal til næsten alle arrangementer, hvilket tydeligt 
fornemmes når det er kombineret med sideordnet chatmulighed, i forbindelse med hvilken Poul vil 
rose mange af landets stærke spillere for at yde nogle positive bidrag omkring kommentering af de 
partier der følges. Poul lægger også mærke til at der er plads til spørgsmål fra de knap så stærke, 
som herigennem ofte kan opleve at modtage små og nyttige skaklektioner. Der er ingen tvivl om at 
liveskak kombineret med chat er et aktiv som vi skal vide at værne om og udbygge yderligere. 
Derfor har Poul op til GM turneringen i Barcelona bedt Kasper Jerwiarz lave en helt enkel chat som 
nemt kan anvendes sammen med alle mulige uden- og indenlandske skakbegivenheder, uanset om 
man vil følge noget live, eller evt. debattere et aktuelt emne. Denne permanente chat findes på 
adressen www. liveskak.dk/chat/ og der er permanent link til den fra forsiden af www.dsu.dk. 
 
Siden sidst har vi afviklet liveskak kursus i Middelfart og Ålborg. I Middelfart med en deltager som 
siden har præsteret sin første selvstændige transmission. I Ålborg var der 5-6 deltagere dagen før 
Larsens Nordjyske Mindeturnering, og de hørte tilstrækkeligt til selv at gennemføre transmissioner 
fra hele turneringen. Desuden har vi erfaret at SK1968 har fået støtte fra Tuborg, og ved hjælp 
heraf investeret i 5 nye brætter, så maskinparken udvides stille og roligt. 
 
Liveskak fra skakligaen har vi jo besluttet at satse en hel del på. Poul har skrevet generelt til 
Skakliga klubbernes kontaktpersoner og modtaget meget få imødekommende reaktioner. Enkelte 
reagerer positivt, mens de fleste tier henvendelsen ihjel. Poul tolker det således at de nok synes om 
tanken, men ikke selv vil risikere at blive involveret i arbejdet. Det er ikke opløftende.  I skrivende 
stund sendes der fra dobbeltrunde arrangementet i Nordkalotten, hvor KSU velvilligt har stillet 
udstyr til rådighed. Kampene kan følges via www.divisionsskak.dk, men uden tilknyttet 
chatmulighed. Opsætningen på divisionssiderne er teknisk velfungerende og flot, men Poul mener 
der skal implementeres en chatfunktion, så vi får optimeret opmærksomheden omkring vore 
allerbedste spilleres turnering. 
 
Ny hjemmeside 
 
Arbejdet med udviklingen af den ny hjemmeside for DSU fortsætter med fokus på en lancering 1. 
januar 2013. Design og struktur for den ny hjemmeside er færdiggjort, og forud for påbegyndelsen 
af arbejdet med selve indholdet blev der afholdt et minikursus d. 8. oktober hos Network Media i 
værktøjet ”Joomla”, som hjemmesiden er bygget op med. Der udestår nu et omfattende arbejde 
med dels færdiggørelsen af menuernes struktur og dels indlæggelsen af indholdet, svarende til den 
information, som i dag findes på dsu.dk-siden. Ved lanceringen vil noget af det nuværende indhold 
fortsat blive vist fra den gamle side i en overgangsperiode, jf. migreringsplanen. Arbejdet med den 
ny hjemmeside udføres primært af Tom Skovgaard og Thomas Vestergaard. 
 
Flytningen af ”skak.dk” til ”skakserver.dk” er undervejs, idet det ny domæne skakserver.dk er 
booket og sat op hos XtraCon, mens selve flytningen (en ”logisk” flytning, ikke en fysisk flytning) 
endnu ikke er gennemført. 
 
Udvikling af kartoteks- og turneringssystem 
 
Michael Nielsen er i fuld gang med udviklingen af det ny kartoteks- og turneringssystem – i første 
omgang med kartoteksdelen, om end turneringssystemet og helheden indgår i 
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designovervejelserne for systemet. Udgangspunktet for kartotekssystemet er det eksisterende 
systems funktionalitet, men dog med tilpasninger og justeringer efter behov. 
Udviklingen af hele systemet sker på basis af iterationer, hvor del-versionen lægges til test og 
kommentering hos DSU, og hvor justeringer af funktionalitet og eventuelle mindre tilføjelser mv. 
kan aftales under forløbet. Dette vurderes at være den mest effektive udviklingsmetode mhp. at 
opnå et godt system, som imødekommer DSU’s behov, idet det dog skal bemærkes at 
ændringsønsker o.lign. kan indebære at tidsplanen eventuelt må justeres. Der er stor tillid til 
Michael Nielsen’s kvalifikationer og indsats til at nå et godt resultat, specielt i lyset af at DSU ikke 
har et komplet formuleret kravgrundlag for disse systemer. 
 
En kontrakt med Michael Nielsen’s firma ”Cheta” foreligger nu i næsten færdig udgave inkl. bilag 
og forventes underskrevet i november, dækkende udviklingen af basisversionen af såvel kartoteks- 
som turneringssystemet. Det må forudses, at der vil være behov for yderligere tilføjelser og 
ændringer efter dette forløb, hvorfor der bør afsættes budget hertil. 
 
IT 
 
Der er indgået en ny 3-årig kontrakt med XtraCon om hosting og drift af DSU’s IT-systemer. 
Kontrakten er udvidet til at omfatte en ny server for det ny kartoteks- og turneringssystem. 
 
Ungdom 
 
Det årlige Juniorhold-DM for ungdomshold fra hovedkredsene måtte desværre aflyses i år, da det 
ikke lykkedes at finde en arrangør. Igennem de sidste mange år har mesterskabet været afholdt den 
første weekend i oktober på Tjele Efterskole, men muligheden for at holde mesterskabet i år på 
Tjele viste sig i at være ikke-eksisterende pga. restriktioner vedr. værelsesudlejningen på 
efterskolen. Det vil fremadrettet ikke være adgang til at leje værelser på Tjele uden for 
skoleferierne, og bookning skal ske i god tid og i konkurrence med andre sportsgrene, bl.a. 
bordtennis. Eneste reelle mulighed for at holde Juniorhold-DM i noget der ligner den kendte form 
på Tjele vil i 2013 være lørdag-søndag op til efterårsferien – altså ikke med ankomst/start fredag. 
Formen og planerne vedr. Juniorhold-DM vil blive behandlet i Ungdomsudvalget i lyset af dels 
ovenstående, og dels at mesterskabet måske skal gen-tænkes i relation til fremtidige struktur-
ændringer og det forhold, at ikke alle hovedkredse har ressourcer til at deltage. 
 
Mht. Tjele Skaksommerlejren så vil der ligesom i 2012 være mulighed for at holde denne i 2013 i 
den første ferieuge på Tjele Efterskole. Der vil dog ikke være lederressource el.lign. fra Tjele, som 
engagerer sig i sommerlejren, hvorfor initiativ og arrangører skal findes fx i kredsen, som afholdt 
sommerlejren i 2012. 
 
Ungdoms-DM 2013 vil blive afholdt i Skanderborg i den første weekend i maj. 
Der er ikke opbakning, i form af indlæg mv., til DSU’s nye Nyhedsbrev for Ungdom fra 
hovedkredsenes juniorledere, som stort set ikke har sendt noget information til nyhedsbrevet. Der 
lader heller ikke til at nyhedsbrevet formidles videre i hovedkredsenes regi. Det skal overvejes, om 
nyhedsbrevet skal fortsættes i lyset heraf, eller om DSU’s ungdomsskak skal markedsføres på 
anden måde. 
 
 


