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Bilag til punkt 3. på HB-mødet den 6. februar 2012 
 
 
Resultater siden sidste HB møde den 27. november 2011: 
 
Senior VM i Kroatien blev overraskende vundet af IM Vladimir Okhotnik, Frankrig, 
(2427) med  9 point af 11 foran flere stormestre. Vladimir Okhotnik blev udnævnt til 
stormester som følge af sejren. Bedste dansker blev IM Bjørn Brinck-Claussen som nummer 32 
med 7 point. Bo Jacobsen scorede også 7 point og endte som nummer 37. 
Samlet set gik det rigtig godt for de 14 danske deltagere, der tilsammen vandt 116 ratingpoint. 
 
Ved Ungdoms VM i Brasilien scorede Jesper Søndergaard Thybo 5 af 9 og IM Mads Andersen 
scorede 5½ af 9. Begge spillere tabte lidt rating. 
 
Danmarksmesterskabet i skoleskak blev for 38. gang afholdt på Abildgaardskolen i Odense. 
Vinderne blev: 
Gruppe A: Simon Wilbrandt med 6.5 point (Fyns Kredsen) 
Gruppe B: Casper Christensen med 7.5 point (Roskilde Kredsen) 
Gruppe C: Jonathan Braüner med 6.5 point (Københavns Kredsen) 
Gruppe D: Martin Percivaldi med 7.0 point (Frederiksborg Kredsen) 
Gruppe E: Jacob Kryger Dyekær med 7.0 point (Aarhus Kredsen) 
Gruppe F: Filip Boe Olsen med 8.0 point (Aarhus Kredsen) 
 
Der var seks danskere med i Malta Open i slutningen af november. Bedst gik det IM Silas Lund, der 
scorede 7 point af 9 på en delt andenplads. Efter korrektionsberegning fik Lund 6 pladsen blandt 
de 124 deltagere. 
 
Peter Heine Nielsen kom med på et afbud i World Mind Games i Beijing den 8. – 16. december som 
reserve for David Navara, der var blevet syg. Turneringen havde tre afdelinger lyn-, hurtig- og 
blindskak. Peter Heine endte sidst i lynskakken, men klarede sig fint i både hurtig- og blindskak. 
Undervejs slog han Karjakin i blindskak og Ivanchuk i hurtigskak. 
 
Stormester Henrik Danielsen vandt CXU Nytår i Øbros lokaler med 6½ af 7, et halvt point foran 
turneringens overraskelse, Mads Hansen fra Frem i Odense. 
 
Årets Skakspiller 2011. Efter en net-afstemning blandt Dansk Skak Unions medlemmer er Peter 
Heine Nielsen blevet valgt til Årets Spiller 2011. Opløbet blev det tætteste i mange år, da Peter 
Heine Nielsens forspring til den tredobbelte danmarksmester, Allan Stig Rasmussen, var på bare 21 
point. 
Top 10: 
1. Peter Heine Nielsen, 1132 point 
2. Allan Stig Rasmussen, 1111 point 
3. Andreas Hagen, 917 point 
4. Jørn Sloth, 851 point 
5. Jacob Carstensen, 602 point 
6. Sune Berg Hansen, 588 point 
7. Mads Andersen, 547 point 
8. Bjørn Møller Ochsner, 323 point  
9. Martin Bækgaard, 285 point 
10. Silas Lund, 284 point 
I Krakow i Polen spillede IM Mads Andersen med i en lukket GM-turnering omkring Nytår og 
scorede 50 %. 
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I San Sebastian i Spanien var bl.a. Jakob Aabling-Thomsen med i Donostia Chess Festival. Det 
specielle ved denne Knock-Out turnering er, at man møder den samme spiller med både hvid og 
sort – samtidig. Bliver man slået ud, forsætter man i en underliggende Open. Aabling-Thomsen 
kom til anden runde, hvor den franske stormester Laurent Fressinet slog ham ud med cifrene 1½ - 
½. 
I Rilton Cup i Stockholm blev IM Jens Ove Fries Nielsen bedste dansker med 5½ af 9. Allan Stig 
Rasmussen scorede 5 point. Leif Jensen var med i turneringen for 38. gang i træk og flot turnering. 
6½ af 9 og en samlet 4. plads blandt de 89 deltagere i Elo-gruppen blev det til for Leif Jensen. 
I XtraCon-Skakligaen er Jetsmark efter de første 6 runder 6 point foran Brønshøj på andenpladsen. 
Jetsmark må være godt på vej til at genvinde mesterskabet. Nedrykning tegner anderledes 
spændende, da kun 4½ point skiller nummer 3 fra nummer 9. Den australske stormester Daryl 
Johansen (2403) vandt overraskende Queenstown Chess Classic i New Zealand med 7½ af 9. GM 
Sune Berg Hansen endte på en delt fjerdeplads med 7 af 9 uden nederlag. Efter 
korrektionsberegningen fik Sune Berg den samlede syvendeplads blandt de 148 deltagere. FM Ove 
Weiss Hartvig blev nummer 33 med 5½ point. 
Selv er jeg lige vendt hjem fra TATA Steel Chess i Wijk aan Zee, hvor der deltog 5 danskere i de 
forskellige undergrupper, og også i Gibraltar var der danske deltagere, i alt 8. 
 
Den organisatoriske del af beretningen: 
 
DM 2012 hjemmesiden 
  
Hjemmesiden for DM 2012 er en del af sponsoraftalen med XtraCon og er udviklet af Network 
Media i samarbejde med XtraCon. Siden blev åbnet i december og indeholder ud over invitation og 
anden information også onlinetilmelding og historisk liste over Danmarksmesterskaberne. DM-
siden er baseret på den internationale open source software for webportaler og CMS (content 
management systemer) "Joomla" og er tænkt som base for de fremtidige DM hjemmesider. 
Samtidig giver det DSU nogle erfaringer med Joomla, som også skal benyttes som base for den 
kommende nye DSU hjemmeside, der skal udvikles i 2012 og lanceres 1. januar 2013. 
 
Vedr. skak.dk 
  
Der er fortsat ikke nogen klarmelding fra Mølgaard & Nielsen mht. de tekniske problemer på 
skak.dk, selvom vi omkring årsskriftet fik besked om, at problemerne er identificeret. Der er derfor 
fortsat ikke mulighed for at lave kommentering og træning på skak.dk, men der bliver fortsat 
dagligt spillet lynpartier på serveren. Og i december kørte den traditionelle julemandskonkurrence, 
hvor lynspillere, som vandt over julemanden, fik et gavekort til Dansk Skaksalg. En lille håndfuld 
stærke spillere havde sagt ja til at spille som julemand på skift på skak.dk i december. 
  
Fremtiden for skak.dk ser med denne status fortsat ikke god ud, og risikoen for at vi ikke kan lave 
kommentering under DM 2012 er desværre reel. Alt i alt ser det ud til, at selvom skak.dk kan 
holdes i drift til lynskak for medlemmer og netmedlemmer, så skal DSU til aktivt at finde andre 
muligheder for skakspil, kommentering og træning på nettet. De første sonderinger er allerede sket 
under et møde mellem DSU, v. Lars og Tom, og ECU-formand Silvio Danailov, hvor en russisk 
udviklet skakserver, som formodes lanceret i løbet af 2012, måske vil kunne tilbyde faciliteter, som 
kan være interessante for nationale skakforbund. 
  
Vedr. elitearbejdet 
  
Eliteudvalget blev nedlagt med udgangen af 2011 i forbindelse med at Thorbjørn Bromann efter 
eget ønske trådte ud af udvalget, og det derefter ikke gav mening at fortsætte med den resterende 
bemanding. Fra 1. januar ligger ansvaret for eliteudvalgets opgaver hos FU, hvor Lars, Tom og Kim 
varetager disse opgaver i fællesskab med Tom som formel kontaktperson for eliten udadtil. Ud over 
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behandling af eventuelle ansøgninger skal der i 2012 udtages et hold til Skak-OL i Tyrkiet, og 
endvidere er der forskellige andre opgaver, bl.a. omkring standardvilkår for landsholdsdeltagelse, 
som skal løses. 
  
Den optimale løsning for elitearbejdet er at finde en landstræner, som er kvalificeret og accepteret 
af hele eliten, men indtil videre ser det ikke ud til at denne mulighed eksisterer.  Der er dog 
udvikling på dette område som vi vil drøfte nøje på weekendens møde i FU og HB. 
 
Kvindeudvalget 
 
Kvindeudvalget har fået ny sammensætning: 
Marie Frank Nielsen udtræder pga. tidsmangel. Lene Kuntz, Frem Skakklub, træder ind i udvalget i 
stedet for. Thorbjørn Bromann har meddelt at OL-holdet for kvindernes vedkommende udtages 21. 
maj, hvilket er dagen efter H. C. Andersen turneringen i Odense slutter. Dette bliver dermed sidste 
turnering for kvinderne for at kunne tilspille sig en plads på OL-holdet. Kvindeudvalget har 
diskuteret muligheden for at afholde et regulært Kvinde-DM i påsken, og det vurderes i udvalget at 
tilslutningen til en sådan turnering ikke er tilstrækkelig til at det på nuværende tidspunkt vil være 
fornuftigt at søsætte et sådant projekt. 
 
Referater 
 
Der har været et indlæg i skakbladet fra Peter Heine Nielsen omkring referatet fra delegeretmødet 
2011, og i den forbindelse har referenten været nødt til at besvare indlægget som beskyldte 
referenten og FU for at manipulere med sandheden i de offentlige referater. Referaterne er 
naturligvis ikke bevidst manipulerende, hvilket understreges af at dirigenten i Skakbladet har 
anført, at referatet lever op til de objektive krav der er til et sådant. 
 
Skakbladet 
 
Trykkeaftalen med det polske trykkeri er faldet på plads og det 1. blad er trykt og udsendt efter 
overgangen til det nye trykkeri. Kvaliteten er bevaret og samarbejdet med det polske trykkeri er 
foregået på et højt professionelt niveau til redaktørens tilfredshed. 
 
Skaksalget 
 
Skaksalget er under den nye ledelse kommet godt i gang og det tegner positivt for fremtiden, i 
øjeblikket er regnskabet for 2011 ved at blive lavet færdigt. 
 
Regnskabet 
 
Regnskabet for 2011 er næsten færdiglavet, der mangler resultatet fra skaksalget i 2011, men uden 
dette er der et overskud på mere end 100.000 kr. Vores påpasselige linie og forsigtige 
budgetlægning er slået igennem og mange års underskud er vendt til overskud, så arbejdet med at 
få egenkapitalen op på et acceptabelt niveau er begyndt. 
 
Opfølgning på visionsseminaret 
 
Divisionsturneringsudvalget er kommet med et spændende oplæg til en centraliseret 
holdturnering, der virkelig ville være et løft og en stor rationalisering af arbejdskraft samt sikre  
en ensartet høj standard på formidlingen af holdskak i Danmark, og HB kan i den kommende 
weekend tage de første step i retning mod et mere effektivt DSU. 
 
Spillelovgivningen  
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Spillelovgivningen er blevet ændret og der er mange nye spillefirmaer på vej ind på det danske 
marked, hvilket måske kan medvirke til at gøre skak mere kendt.  
Under Tata Steel turneringen kunne man spille på Oddset på de enkelte partier og det er jo med til 
at markedsføre Skak som sport. DSU er ved at undersøge om der er mulige sponsorater at hente i 
den nye virkelighed. 
 
FU 
 
Der vil ske ændringer i FU ved delegeretmødet i Påsken – mere om dette på HB-Mødet. 


