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Bilag til punkt 3. på HB-mødet den 6. April 2012 
 

Resultater siden sidst: 
 

Open i Bad Zwischenahn.  Juniorlandstræner Mads Boe og IM Klaus Berg blev 

bedste danskere med 5½ af 7 i gruppe A, men Troels Bækgaard Andersen blev bedste 

dansker i Gruppe B, også med 5½ af 7. I alt ti danskere var med i turneringen, heraf seks juniorer. 

 

Vinterferien var som altid præget af mange skaktilbud. Torben Kyhl Sørensen fra SK1968 blev 

Århusmester og IM Nikolaj Mikkelsen vandt den stærke Brønshøj Lang Weekend med 6 af 7 foran 

IM Thorbjørn Bromann med 5½ point. 

I Frederikssund vandt GM Lars Bo Hansen, der var en tur hjemme fra USA, den traditionsrige 

Viking Cup hurtigturnering foran GM Stellan Brynell og IM Jens Kristiansen. 

 

Vinterferiens største turnering, set med DSU øjne, var Senior DM i Randers. Randers Skakklub, 

med Finn Larsen i spidsen, havde stablet et fornemt arrangement på benene. Spillestedet var 

Randers ældste hus, Helligåndshuset, fra 1435, der lagde fine rammer til turneringen. Poul Erik 

Nielsen fra Holstebro blev en meget overraskende vinder på bedre korrektion end 

forhåndsfavoritten Bent Sørensen fra Nørresundby. De scorede 5½ af 7. Poul Erik Nielsen var kun 

seedet som nummer 8 af de 24 deltagere. Alle turneringens partier blev vist live på internettet takket 

være Poul Jacobsens velvillige indsats. 

 

Mads Hansen fra Frem Skakklub vandt i februar den ældste gruppe ved Nordisk Mesterskab for 

ungdom i Finland. Det blev også til bronzemedalje til Jonathan Braüner i Gruppe C (14-15 år) og 

Martin Percivaldi i Gruppe D (12-13 år). 

 

IM Rasmus Skytte vandt B-gruppen i Festival Conseil Général Nancy med 6½ af 9. A-gruppen blev 

vundet af GM Romain Edouard med 6½ af 10 foran GM Ivan Sokolov. 

Derefter tog Rasmus Skytte videre til den store franske open, Cappelle la Grande, hvor IM Klaus 

Berg, Leif Jensen og Henning Rasmussen også var blandt de næsten 500 deltagere. Klaus Berg blev 

bedste dansker med 5 af 9 og en plads som nummer 14. 

 

I Reykjavik Open var hele syv danskere til start. Bedst gik det for IM Jens Kristiansen, der blev 

nummer 26 med 6 af 9. Forhåndsfavorit Fabiano Caruana vandt med 7½ point. 

 

Divisionsturneringen er nu slut. I første weekend af marts stod det klart, at Nordre igen er at finde i 

landets bedste række, XtraCon-Skakligaen. Weekenden efter var der så den helt store afslutning på 

Hotel Scandic i Odense. For første gang nogensinde blev samtlige partier i XtraCon-Skakligaen 

bragt live. Poul Jacobsen havde støvsuget landet for live-brætter og med et par nyindkøb kunne der 

stilles 40 livebrætter op på de hvide duge i spillesalen. Alt forløb planmæssigt og man kunne både 

følge med på liveskak.dk og på divisionssiden, hvor Verner Christensen og Per Rasmussen har 

udviklet en live-viewer, der viser alle otte partier i en kamp på en gang. En meget vellykket 

weekend og flot reklame for dansk skak. Et stævne, der har sat nye standarder for en 

divisionsafslutning. 

Sportsligt genvandt Jetsmark titlen som Danmarks bedste hold. Brønshøj vandt sølv mens bronzen 

gik til Århus/Skolerne. BMS og Hillerød må en tur ned i 1. division. Også 1. division gruppe 1 

spillede sidste runde på Hotel Scandic. Her vandt Øbro gruppen og er nyt XtraCon-Skakligahold. 
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IM Rasmus Skytte scorede 50 % i ”Magistral GM marzo 2012 Winterchess” på Mallorca. En 

præstation lidt over forventet.  

 

I det individuelle EM, arrangeret i Bulgarien for ECU, deltog som eneste dansker IM Andreas 

Skytte Hagen. Andreas endte på 4½ af 11 efter nederlag i de to sidste runder, men præstationen var 

tæt på forventet score og Andreas hentede 2 meriterende remis’er mod 2600+ stormestre (GM 

Akopian og GM Hracek) undervejs. 

 

I skrivende stund er der udover DM også Senior EM for hold i Slovenien. Danmark 1 startede rigtig 

godt, men tabe så i sjette runde 4 – 0 til Rusland, men de kan stadig nå et godt samlet resultat. 

 

 

 
Den organisatoriske del af beretningen: 
 

Siden sidste møde i februar har FU haft travlt med at finde den sidste mand til at stille op til FU i 

påsken, og det lykkedes at Få Ivan Madsen fra Haslev til at opstille til FU, hvilket vi er meget glade 

for. 

 

Arbejdet med DM har også taget en del tid, men det er lykkedes at få stablet et godt stævne på 

benene og der er også skaffet penge til projektet idet Helsingør Kommune har givet et pænt bidrag, 

ligesom det lykkedes at få lavet en samarbejdsaftale med Danske spil, der bidrager med både øget 

omtale og økonomi til stævnet. Samarbejdet er forløbet fint, og på et møde i februar med Danske 

Spil blev det aftalt at det fremadrettede samarbejde tages op på et opfølgningsmøde efter DM med 

udgangspunkt i begge parters interesse for og fordele af dette tilsyneladende ”win-win” samarbejde. 

 

Internationalt er vi gået i samarbejde med en gruppe af de store lande i Europa med Holland og 

Tyskland samt Spanien i spidsen for at sikre indflydelse i FIDE, så de katastrofale forslag om store 

stigninger i rating gebyrer ikke bliver genfremsat. 

 

I det nordiske samarbejde er Mikko Markula desværre afgået ved døden, han var en stor mand 

igennem mange år i international skakorganisation og i FIDE, og var den der holdt FA-seminaret i 

Odense i 2011. Han vil blive savnet også i det nordiske samarbejde. Ingen danske arrangører har 

foreløbigt søgt på de forskellige nordiske mesterskaber i 2013, og desværre er der endnu ikke nogen 

der har søgt om at afholde DM 2013. 

 

Arbejdet med reformerne i DSU, som udløber af Visionsseminaret, skal vi have lavet en køreplan 

for, så vi kan få vendt alle sten og ende med at få lavet forslag, der får stor opbakning i alle dele af 

landet. Formanden foreslår derfor at vi i år bruger den ene af vores 2 dage på seminaret i November 

til at gennemgå holdturneringerne – både divisionsturneringerne og de lokale turneringer. Til denne 

dag, kan vi overveje at indbyde holdturneringslederne også. Vi har ikke så travlt som 9. HK 

åbenbart havde opfattet, vi skal ikke lave uhensigsmæssige snuptagsløsninger. 

 

Ideen om at samle forskellige funktioner i et samlet kontor har jeg fået en del positive reaktioner på 

også fra Skakbladets redaktør og Skaksalgets direktør, mens vi skal finde de rigtige løsninger, inden 

vi inddrager den danske ratingdel, herunder udbygningen af den digitale løsning. Der har meldt sig 

nogle interesserede i at støtte et sådant kontor og (eventuelt) spillested økonomisk, i en opstartsfase 
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på f.eks 3 år og kan der findes en god løsning, skal det indarbejdes i konceptet, men også for dette 

projekt skal vi skynde os langsomt, så vi laver de rigtige løsninger. 

 

Der er desværre fortsat ikke noget konkret nyt fra leverandøren om skak.dk, selvom vi har fået 

melding om, at der er identificeret nogle centrale fejl, som det er vigtigt at få rettet, og som har fået 

større betydning efter opgraderingen til .net 3.5 sidste forår. Det er således fortsat ikke muligt at 

benytte skak.dk til træning og kommentering, og status er at skak.dk udelukkende benyttes til 

lynskak af de interesserede medlemmer og andre, som enten registrerer sig eller logger på som 

gæst. Der er ikke planer om at investere i udvikling og vedligeholdelse af skak.dk i 2012, og driften 

indgår som en del af DSU’s samlede drift hos XtraCon, hvorfor de løbende udgifter til skak.dk er 

marginale. 

 

Efter DM og erfaringerne med den Joomla-baserede DM-side vil arbejdet med et grundlag for den 

nye DSU hjemmeside blive konkretiseret, da denne ligeledes vil blive baseret på Joomla. De næste 

step vil være at udarbejde et skitse-grundlag for hjemmesidens indhold sammen med et krav-

grundlag for funktionaliteten og den ønskede dynamik. Det skal endvidere besluttes og aftales, 

hvilket turneringssystem der vil kunne indgå som et modul med tilmelding, tabeller, 

ratingberegning, indberetning, resultatformidling og parti-registrering m.v. Et sådant modul findes 

ikke som freeware (som en del af Joomla eller andet). 

 
 


