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Bilag til punkt 4. på HB-mødet den 19. August 2012 
 
Indledning 
 
Resultater siden 6. april 2012 
Ved sidste møde var DM 2012 i gang: 
Slutstillingen: 
1. GM Sune Berg Hansen, Helsingør, 6½ point 
2. GM Lars Schandorff, Sydøstfyn, 6 point 
3. IM Christian Kyndel Pedersen, Jetsmark, 5 point 
4. IM Mikkel Antonsen, Næstved, 4½ point 
4. GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark, 4½ point 
6. IM Jens Kristiansen, BMS, 4 point 
6. GM Jacob Aagaard, Sydøstfyn, 4 point 
6. IM Kim Pilgaard, Brønshøj, 4 point 
9. FM Jacob Carstensen, Brønshøj, 3½ point 
10. IM Helgi Dam Ziska, Philidor, 3 point 
 
19-årige Dara Akdag fra BMS blev en overraskende vinder af årets Kandidatklasse. Dara Akdag 
er kun seedet som nummer 15 blandt de 26 deltagere i klassen.  
 

Osterturnier i Hamburg 
Maxim Turov vandt. Bedste dansker blev IM Mads Andersen med 6½ af 9. Efter 
korrektionsberegning fik Mads Andersen 11. pladsen og en ratingtilvækst på 9 point. 
 

Bundesligaen 
For syvende gang i træk vandt OSG Baden-Baden det tyske holdmesterskab i skak. Både 
verdensmester Anand og Peter Heine Nielsen spillede begge den afsluttende weekendens 
kampe for OSG Baden-Baden. Mads Andersen spillede også begge weekendens kampe for SC 
Solingen 
 

Sondex Cup 2012 
IM Nicolai V. Pedersen blev en sikker vinder af Sondex Cup 2012. Skanderborgspilleren endte 
på 4 point af 5, et helt point foran de nærmeste forfølgere. 
 

Copenhagen Chess Challenge 2012 
Den svenske stormester Stellan Brynell vandt Copenhagen Chess Challenge 2012 på bedre 
korrektion end fem andre spillere, der også scorede 6½ point. Det er tredje gang at Brynell 
vinder turneringen. De to første gange var i 2009 og 2010. 
 

Slutstillingen i toppen: 
1. GM Stellan Brynell (2489), Sverige, 6½ point 
2. IM Helgi Dam Ziska (2450), Færøerne, 6½ point 
3. GM Hans Tikkanen (2566), Sverige, 6½ point 
4. IM Mads Andersen (2431), Danmark, 6½ point 
5. IM Thorsten M. Haub (2476), Tyskland, 6½ point 
6. Vladimir Minko (2188), Rusland, 6½ point 
7. IM  Daniel Semcesen (2461), Sverige, 6 point 
 
Der deltog 66 spillere. 
 

Ungdoms-DM  
Ved Ungdoms-DM 2012 i Allerød er der blevet kåret ni nye danmarksmestre blandt de 114 
spillere fra 42 forskellige klubber. 

Hovedbestyrelsen 
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De ældste klasser spillede fem runder i løbet af weekenden mens de yngste spillede hele 7 
runder. 

Danmarksmestre blev: 
Piger: 
P10: Mikala Høyerup, Caissa 
P12: Linnea Holmboe Borregaard, Odysseus 
P14: Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov 
P16: Emma Le Besq, Frem 
 
Åben gruppe: 
U08: Oscar Kock-Müller, BMS 
U10: Filip Boe vOlsen, Hinnerup 
U12: Lasse Ramsdal, Åbyhøj 
U14: Martin Percivaldi, Hillerød 
U16: Jens Albert Ramsdal, Åbyhøj 
 

H.C. Andersen Mind Games  
Den dansk/islandske stormester Henrik Danielsen vandt H.C. Andersen Mind Games på Hotel 
Scandic i Odense på bedre korrektion end GM Vladimir Georgiev fra Makedonien. IM Andreas 
Skytte Hagen blev nummer tre. 18-årige FM Mads Hansen fra Frem opnåede sin første IM-
norm efter at havde scoret 5½ af 9 mod stærk modstand, bl.a. mødte den unge fynbo fire 
stormestre undervejs. Samlet vandt Mads Hansen også ratinggruppen mellem 2028 – 2302 på 
bedre korrektion end det norske talent Aryan Tari. To juniorer vi kommer til at høre mere om. 
 

Præmietagere (Hovedpræmier): 
1. GM Henrik Danielsen (2498), Island, 7 point 
2. GM Vladimir Georgiev (2555), Makedonien, 7 point 
3. IM Andreas Skytte Hagen (2445), Danmark, 6½ point 
4. GM Jacob Aagaard (2505), Danmark, 6½ point 
5. IM Axel Smith (2483), Sverige, 6 point 
 

Philidor Pokalmestre 

208 skakspillere var søndag samlet til Pokalstævne på Hotel Scandic i Odense. Favoritterne fra 
Philidor vandt deres første pokalmesterskab foran sidste års vindere fra Skanderborg, mens 
Nordkalotten vandt bronze. 
BMS var suveræne i Juniorrækken som de vandt foran Frem 1 og SK1968 1. 

Hos seniorerne var Nørresundby i front hele vejen og henviste BBC Bojs til andenpladsen og de 
forsvarende mestre fra Holstebro til bronzepladsen. 

I Bredderækken vandt Sydøstfyn foran Bov og Valby. 

Brønshøj GM 2012 
IM Nikolaj Mikkelsen vandt Brønshøj GM 2012 og scorede samtidig sin første GM-norm. 

IM Mads Andersen skulle i sidste runde med sort have mindst remis mod svenske GM Jonny 
Hector for at score GM-norm. I et skarpt og spændende siciliansk parti var det dog Hector, der 
trak det længste strå. Dermed delte GM Jonny Hector, GM Henrik Danielsen og IM Mads 
Andersen andenpladsen i turneringen et halvt point efter Nikolaj Mikkelsen. 
 
I den sideløbende BMS IM 2012 var den bulgarske IM Nikolai Ninov helt suveræn. Med 7½ af 9 
henviste han svenske IM Daniel Semcesen til andenpladsen 1 point efter. Bedste dansker 
blev FM Kåre Kristensen på 3. pladsen med 5½ point, men den mest bemærkelsesværdige 
danske præstation var Martin Haubros 5 af 9 og et dansk ratinghop på 56 point og en 
imponerende ratingpræstation på 2345.  
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Pula Open   
Pula Open i Kroatien blev spillet fra den 9. – 16. juni. FM Per Andreasen blev bedste dansker 
med 6 af 9 på en 40. plads. IM Bjørn Brinck-Claussen scorede 5½ og WIM Oksana Vovk 
scorede 5 point. Turneringen blev vundet af GM Ognjen Jovanic . 

 
Open Teplice   
Open Teplice i Tjekkiet spilledes fra den 16. – 24. juni. GM Alexandr Fier fra Brasilien blev en 
suveræn vinder med 8 af 9. Et point foran nummer to. Bedste dansker blev FM Jacob 
Carstensen med 6 af 9 og en 18. plads. Thomas Schou-Moldt scorede 5 point (nr. 42), Peter 
Olsen 4 point (nr. 77) og Jes West Knudsen 3½ point (nr. 92). Der deltog 134 spillere. 

 
Sveins 5. minneturnering  

Sveins 5. minneturnering den 22. til 26. juni i Oslo vandtes af svenske GM Emanuel Berg med 
7½ af 9. Bedste dansker blev GM Carsten Høi med 6 point. Høi slog undervejs ratingfavoritten 
GM Jon Ludvig Hammer (2630). Øvrige danske resultater: IM Andreas Skytte Hagen 5½ point 
(nr. 12.), Lars-Henrik Bech Hansen 5½ point (nr. 17), Sigfred Haubro 4½ point (nr. 28) og 
Iver Poulsen 4½ point (nr. 33). 62 deltagere. 

Jacob Aagaard skotsk mester 2012 
GM Jacob Aagaard scorede 7 af 9 i det åbne skotske mesterskab. Fem spillere endte på 7 point 
og ifølge de officielle regler deles præmierne. Titlen skulle dog placeres og Aagaard er udråbt 
som skotsk mester, da han er den bedst placerede deltager med bopæl i Skotland. 
 
Jacob Aagaards 7 point blev opnået gennem 5 sejre og 4 remiser og var 1,12 point over 
forventet. 
 
Chess House: 
Både WIM- og IM-turneringen i Chess House i Århus fandt sikre vindere. 
WGM Evgeniya Doluhanova fra Armenien vandt suverænt WIM-gruppen med 7½ af 9, et point 
foran svenske WIM Inna Agrest. Bedste dansker blev WFM Louise Fredericia med 5 point. En 
god optakt til OL for Louise Fredericia. 

I IM-gruppen var FM David Eggleston fra England næsten lige så suveræn med 7 af 9, et point 
foran ratingfavoritten IM Daniel Semcesen fra Sverige. Eggleston præstationen var et helt 
point over IM-normen, men ifølge ham selv har han allerede 4 andre IM-normer, selvom der 
kun er registreret en på FIDEs hjemmeside. Han næste mål er derfor at få 2400 eller der over i 
rating, så IM-titlen er fuldendt. Bedste dansker blev Jackie Andersen med 5½ point. Andersen 
kunne have scoret en IM-norm med sejr over Bo Jacobsen i sidste runde, men en dårlig åbning 
og træthed fik hurtigt Jackie Andersen til at tilbyde remis, hvilket ikke faldt i god jord på 
chatten i live-dækningen. Jackie Andersen kom dog selv på chatten efterfølgende og fortalte 
om baggrunden for den hurtige remis. 
Kort før næstsidste runde lørdag blev IM Klaus Berg og IM Jens Ove Fries Nielsen udnævnt til 
æresmedlemmer af Chess House for deres store arbejde med at få Chess House etableret og 
holdt i gang i de første leveår af skakcafeenes 14 år lange historie. 
 

Horsens lang Weekend: 
IM Jakob Vang Glud og FM Jacob Carstensen endte begge med 6 af 7, men Vang Glud havde 
en anelse bedre korrektion. 

 

Politiken Cup 
Tre spillere endte på 8 af 10 ved Politiken Cup, Danmarks stærkeste og største 
skakturnering. Efter korrektionsberegning gik den samlede sejr og førstepræmien på 20.000 
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kr. til GM Ivan Cheparinov fra Bulgarien med hollandske GM Ivan Sokolov på andenpladsen og 
svenske GM Jonny Hector på tredjepladsen. 
Bedste dansker blev GM Jacob Aagaard på en 10. plads lige foran GM Sune Berg Hansen. 
Begge scorede 7½ point ligesom GM Lars Schandorff, der endte på den samlede 15. plads. 
 
Alle tre danskere tager senere på måneden til OL i Tyrkiet. Her bliver de suppleret med GM 
Allan Stig Rasmussen og IM Jakob Vang Glud. Sidstnævnte kunne have scoret en GM-norm 
med gevinst over den stærke russiske stormester Vladimir Malakhov, men på trods af de hvide 
brikker måtte danskeren se sig slået. 

 
15-årige Rasmus Svane, der bor i Lübeck med sine danske forældre, scorede en IM-norm 
ligesom FM Jacob Carstensen fra Brønshøj også scorede en norm til IM-titlen. 

Top ti: 

1. GM Ivan Cheparinov, Bulgarien, 8 points 
2. GM Ivan Sokolov, Holland, 8 points 
3. GM Jonny Hector, Sverige, 8 points 
4. GM Aleksey Dreev, Rusland, 7½ points 
5. GM Dusan Popovic, Serbien, 7½ points 
6. GM Stelios Halkias, Grækenland, 7½ points 
7. GM Erwin l´Ami, Holland, 7½ points 
8. GM Vladimir Malakhov, Rusland, 7½ points 
9. GM Robert Markus, Serbien, 7½ points 
10. GM Jacob Aagaard, Danmark, 7½ points 
 
Turneringen havde deltagelse af 292 spillere fra 23 lande. 

 
EU-mesterskaberne 
Danmark havde seks spillere med: Oscar Koch-Müller, Nicolai Kistrup, Lasse Ramsdal, Viktor 
Koch-Müller, Mikkel Ramsdal og Matthias Kejlstrup Simonsen. Bedst gik det Nicolai Kistrup 
med 5/9 
 

Junior VM i Grækenland 
I skrivende stund har Mads Andersen 5 /8. 
 

 
 
Organisatorisk del. 
 
 
Siden påske har det ny besatte forretningsudvalg haft travlt med de forskellige opgaver, der var på 
forudsagt og de mange der er dukket op i perioden. Vi startede allerede inden vi tog hjem fra påske 
stævnet hvor vi holdt et kort FU-møde , hvor vi fordelte ansvarsområder, disse er offentliggjort på 
vores hjemmeside. Alle har så brugt tid på at sætte sig ind i deres områder og kaste sig over 
arbejdsopgaverne. 
 
En af opgaverne var at finde et spillested til DM 2013, og det er lykkedes at få lavet en ny god aftale 
med Konventum i Helsingør, der gør vi igen kan spille stævnet i de gode omgivelser i Helsingør, 
regnskabet for DM 2012, er det hidtil bedste for DSU, i det vi sparede 25.000 kr. i forhold til det i 
forvejen stærkt barberede budget. 
Den gode nyhed er også at det lykkedes under påsken at få lavet bud på 2014 fra Aalborg og 2015 
fra Randers, også 2016 og måske 2017 er der gode bud på interesserede arrangører, så det ser ud til 
DM er i gode hænder de kommende år. 
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Udtagelsen af OL-holdet gik smertefrit og hurtigt, efter de af HB vedtagne retningslinier, som 
frygtet fik disse Peter Heine Nielsen til at melde fra, og han skal nu være træner for de tyske 
europamestre, der var forhåndsafbud fra Lars Bo Hansen, så det udtagne hold blev det stærkest 
mulige: 
 

1. GM Sune Berg Hansen 
2. GM Lars Schandorff 
3. GM Jacob Aagaard 
4. GM Allan Stig Rasmussen 
5. IM Jacob Vang Glud 

Vi har på spillernes anbefaling ansat en græsk EDB og Åbningsspecialist Nikolaos Dirlis til at 
assistere holdet under forberedelserne og turneringen. Dette arbejde gik straks i gang, og blev bla. 
udnyttet under Politiken Cup, hvor vi samlede holdet i Helsingør, dette har medført at holdet har 
fået snakket sammen og holdånden ser ud til at være til stede, hvilket lover godt for OL. Holdleder 
for holdet bliver GM Lars Schandorff, der samtidigt har lovet at skrive hjem til hjemmesiden efter 
hver runde, så vi kan få så meget som muligt ud af at sende et hold afsted. Eneste problem efter 
udtagelsen har været at OL arrangørerne forlanger 1400 euro for hvert enkelt enkeltværelse, under 
OL, så vi har måttet overtale spillerne til at bo på dobbeltværelser, hvilket de har accepteret denne 
gang så vi kun betaler for 2 enkeltværelser, 1 herre og 1 dameværelse. 
 
Eliteudvalget har fået en henvendelse omkring landstræner posten, der ser meget lovende ud, og vi 
håber at kunne ansætte en ny landstræner pr. 1.10, mere om dette på HB-mødet. 
 
Internationalt er der uro i luften forud for møderne under OL, balladen brød ud i lys lue da de 
tyrkiske OL-arrangører med FIDE Vice præsident Ali i spidsen valgte at udelukke dommere fra de 7 
lande , der var en del af retssagen i CAS mod FIDE. I kølvandet på dette røg to andre dommere 
også, heraf var jeg den ene, om dette skyldes politik eller at jeg er FIDE delegat vides ikke. 
Arrangørerne stiller dog værelser til rådighed for alle FIDE delegater under hele OL, så jeg vil være 
til stede til de mange officielle møder, komitéer mm., samt de uofficielle møder i de nordiske lande, 
samt i G15, der vist er 13 lande pt., der vil kæmpe mod de øgede rating afgifter, som vi frygter FIDE 
vil indføre. 
 
Poul Jacobsen er i gang med at gennemgå Skakhåndbogen og faste oplysninger med henblik på 
opdateringer, opgavens omfang er ved at blive klarlagt, dette sker hen over efteråret.  
 
Divisionsturneringsudvalget og Ivan kigger på oplægget til seminaret i November, når 
divisionsturneringsoplægget er godkendt, der er vist indløbet en del klager, men vi får forhåbentlig 
slået søm i planen på HB-mødet. 
 
Ivan er i gang med at kontakte DSD og Lau Bjerno med henblik på en revision af dommer 
uddannelsen og efteruddannelse af de uddannede dommere vi har. 
 
Der er lavet et oplæg til interne debat i hovedkredsene på breddeområdet. 
 
Økonomisk bliver året 2012, svært at få til at gå i nul, selvom vi vil passe på da skaksalget i 2011 
endte med et underskud på omkring 150.000 kr., hvilket er meget utilfredsstillende. Efter 
direktørskiftet ser det dog ud til der er ved at komme styr på det, og bestyrelsen forventer et 
tilfredsstillende regnskab for 2012. Begge regnskabsår skal optages i DSU-regnskabet for 2012. 
 
 
Siden April har der været stor turneringsaktivitet, og det har naturligvis betydet at vore dommere 
har fået samlet en masse normer som nødvendige skridt mod målet som Internationale dommere. 
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IA Normer: 
FA Peter Olsen: Politiken Cup 2012 
FA Aage Olsen: Chess House IM 2012, Politiken Cup 2012 
FA Thomas Larsen: Copenhagen IM 2012,  Politiken Cup 2012 
FA Per Rasmussen: Divisionsturneringen 11/12 
FA Hans Milter Pedersen: HC Andersen Mindgames 2012, Politiken Cup 2012, Chess House WIM 
2012 
FA Tom Skovgaard: CCC2012, Copenhagen GM 2012, 
FA Poul Jacobsen: DM2012 LH Klassen, CCC2012, HC Andersen 2012 og Politiken Cup 2012. 
 
FA Normer: 
Brian Lorenzen har opfyldt kravene og der er indsendt FA titelansøgning, som forventes honoreret 
i Istanbul. 
Chresten Nielsen: HC Andersen Mindgames 2012 
Martin Reib Petersen: Horsens Lang Weekend 2012, Politiken Cup 2012 
Følgende danske Spillere har scoret normer: 
 
Nikolaj Mikkelsen, GM norm i CCC 2012 
Jacob Carstensen, Politiken Cup 2012 
Mads Hansen FREM, IM norm i HC Andersen Mindgames 
   
Ungdomsskak 
Ungdoms-DM 2012 blev igen en succes og igen med deltagerrekord: 114 deltagere, heraf 15 piger, 
jf. resultatdelen. Stævnet var det 5. U-DM, og det blev ligesom sidste år afholdt af Allerød i 
samarbejde med 8. og 1. hovedkreds. U-DM bliver forbedret løbende og er nu ved at finde en god 
form, hvor de yngste spiller 7 runder, mens de ældste spiller 5 runder. Til gengæld kan det 
konstateres at U-DM har svært ved at tiltrække de ældste, idet det ikke lykkedes at få deltagere nok 
til en U-18 klasse. Næste år vil U-DM blive afholdt i Skanderborg, som havde fremsendt tilbud 
herpå i foråret. 
 
Der er søsat et ”Ungdomsskak Nyhedsbrev”, som er udsendt i april og juni, og det næste 
nyhedsbrev er planlagt til ultimo august. Tanken er, at dette nyhedsbrev skal være en supplerende 
informationskilde til såvel unge spillere, som deres trænere og forældre. Alle kan fremsende ønske 
om at modtage nyhedsbrevet direkte. 
 
Den populære skaksommerlejr på Tjele blev afholdt igen i år, og lejren var en succes med ca. 100 
deltager og et stærkt instruktørhold. Beretning, billeder og meget mere kan ses på lejrens 
hjemmeside www.skaklejr.dk. 
 
Til gengæld er der usikkerhed om fremtiden for Juniorhold-DM, som har været afholdt på Tjele i 
en årrække. Prisen for at fortsætte på Tjele vil ligge i størrelsesordenen 350 kr. pr. deltager (spillere 
og ledere), og arrangementet kan ikke længere ligge i hænderne på Claus Rossen, som er fratråds 
på Tjele. Stemningen i Ungdomsudvalget er for at afholde stævnet på Tjele i år, men også drøfte 
fremtiden for stævnet. Det forventes ikke at alle hovedkredse ville være i stand til at afholde 
stævnet, hvis det, som oprindeligt, skulle cirkulere mellem de 9 hovedkredse, men nogle 
hovedkredse vil kunne gøre det. 
 
Ungdomslandstræneren, Mads Boe, har mange gode aktiviteter med eliten – senest en træningslejr 
i Præstø primo juni. Og der er deltagelse i U-VM, U-EM, EU-M for ungdom og U-16 olympiaden, så 
ungdomseliten kommer ud til mange lærerige turneringer og får inspirerende oplevelser. Mads Boe 
var også til stede ved U-DM og fortalte om sit arbejde med eliten i et foredrag for alle interesserede. 
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Ny hjemmeside 
Arbejdet med den nye hjemmeside for Dansk Skak Union pågår, og med udgangspunkt i input fra 
bl.a. inspirationsmøde i august 2011 og i en debattråd på Facebook, er der nu lavet en første ”mock-
up” for den ny side, dvs. et koncept for sidens struktur og layout. De næste skridt tages med 
XtraCon’s søsterfirma NetworkMedia, som er i gang med at arbejde videre ud fra mock-up’en. 
Endvidere skal der etableres moduler for medlemmer inkl. ratinginformation samt 
turneringsmodul med online-tilmelding, resultat- og partivisning og langtidsarkivering m.v. Også 
en migreringsplan, som skal åbne for at den nye hjemmeside søsættes 1. januar på domænet 
”www.skak.dk” er udarbejdet. Se slides herom. 
 
 
IT 
Vores 3-årige aftale med XtraCon skal fornys med udgangen af 2012, og der er kontakt med 
XtraCon herom. Det er naturligvis håbet, at det gode samarbejde kan fortsætte. Samtidig er der 
også stigende behov for at DSU får etableret en mere struktureret elektronisk arkivering, således at 
både det historiske materiale, som DSU selv besidder, samt materiale, som medlemmer og klubber 
måtte have, kan arkiveret for eftertiden. Denne arkivering skal også være egnet til at lagre billede- 
og videomateriale, som der både eksisterer en del af, og som fremover vil være mere udbredt på 
hjemmesiden m.m. 
Der arbejdes også med at etablere en arbejdsgruppe omkring Danbase, så de danske partier kan 
gemmes struktureret og sikres for eftertiden, også selvom en stor del af disse partier allerede er 
tilgængelige i fx ChessBase’s megabaser. 
Portalen liveskak.dk fungerer fint ifm. liveskak-transmissioner, som ofte benytter denne portal. 
Enkelte arrangører vælger egen portal, men det er godt at se, at begge dele fungerer fint, og live-
transmissioner har vist sig at være et populært og meget synligt produkt for dansk skak. 
 
 


