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Dansk Skak Unions formand Lars-Henrik Bech Hansen, bød velkommen til
delegeretmødet, og bad forsamlingens rejse sig og mindes de i årets løb afdøde
medlemmer: René la Cour, Anthon Klitgaard, Hakon Sørensen, Bent Christensen, Peder
Villadsen, Villy Anly Madsen, Børge Vistisen, Arne Østergård, Verner Jensen, Per Ryden,
Egon Knudsen, Arne Østergaard, Ralph J. Taylor, Fritz Justesen, Jens Christensen,
Hans Krabbe, Søren Bennedsen, Berno Hansen.
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VALG AF DIRIGENT
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Formanden foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt med akklamation.
Steen Juul Mortensen takkede for valget og konstaterede, at delegeretmødet var korrekt
indvarslet via indbydelse i Skakbladet nr. 2 og derfor var beslutningsdygtigt.
Dirigenten påpegede at der ved mødet var 1531 stemmer tilstede, og skulle det komme
til afstemning foreslog han Bjarne Sønderstrup, Aalborg Skakforening, samt Aksel
Hansen, Holstebro Skakklub som stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig disse.

2.

FORMANDENS BERETNING

Dirigenten gav ordet til Lars-Henrik Bech Hansen, der havde inddelt beretningen i tre
dele: Første del om årets resultater, anden del om det organisatoriske arbejde, for så at
slutte af med uddeling af hæderstegn og initiativpræmier for det forgangne år.

Resultater:
GM Sune Berg Hansen vandt i Silkeborg sit 5. danmarksmesterskab foran GM Allan Stig
Rasmussen, og med FM Mads Andersen og Bo Garner Christensen på en delt 4. plads.
Begge sidst nævnte scorede ved DM 2009 en IM-norm.
K41 arrangerede Scandinavian Open med GM Drozdovskij og IM Haub som vindere
med 8½ af 11 mulige points. IM Haub scorede samtidigt en GM-norm.
Copenhagen Chess Challenge blev en svensk triumf ved sejr til GM Stellan Brynell og
IM Daniel Semcessen, sidstnævnte lavede både IM og GM-norm. Turneringen havde
med 70 spillere deltager rekord.
DM for ungdom blev igen en stor succes afviklet i Skanderborg.
Danmarksmestrene blev:
U-8

Kasper L Timmermann, Hinnerup

U-10

Martin Percivaldi, Hillerød.

U-12

Jonathan Braüner, BMS

U-14

FM Mads Andersen,

U-16

Tobias Valentin Rostgaard, Mårslet

U-18

Dara Sevkan Akdag, BMS
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Pokalturneringen var igen velbesøgt og et flot arrangement på Hotel Nyborg Strand.
Vinderne blev:

Eliterækken: Sydøstfyn
Bredderækken:
Juniorrækken:
Seniorrækken:

Taastrup
Mårslet
Randers

Chess House i Århus arrangerede en fin IM-turnering, med IM Eva Repkova som
suveræn vinder.
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Politiken Cup var den eneste tilbageværende af de store sommeropens i 2009, og med
316 deltagere var der igen ny deltagerrekord, turneringen var også den stærkeste hidtil
og blev vundet af: GM Parmerian Negi, Indien, & GM Boris Avruk, Israel. Begge med 8½
point. Bedste dansker blev GM Peter Heine Nielsen, med 8 point, hvilket samtidigt
indbragte ham titlen som Nordisk Mester.
GM Peter Heine Nielsen blev topscorer for det erfarne hold i den meget stærke NH
Chess Tournament i Holland og med scoren 6½ af 10 bragte han sit ELO, meget tæt på
de 2700. Meget flot og klart det højeste tal en dansker har haft.
Ved Ungdoms EM i Fermo fik Mads Andersen en flot 6 plads i U14 med 6½ point, mens
Kristian Seegert lavede 4 point i U16 og Jacob Glibstrup 3 point i U18. Mads’ resultat er
det bedste en dansk spiller har lavet i mange år og lover godt for fremtiden.
Svend Novrup havde lavet en flot skakfestival på Fyn, med GM Peter Heine Nielsen og
GM Emanuel Berg, som gennemgående figurer. Festivalen fandt sted på Sortekilde i
Kerteminde samt på Nyborg Slot. Lynskakken vandt Peter Heine men i hurtigskak fik
Emanuel Berg revanche. Det var et flot propagandaarrangement.
Skovbo skakklub arrangerede igen en international turnering Xtracon 4 med hele 67
deltagere, turneringen blev velgennemført og var en stor succes for de lokale
arrangører. Turneringen blev vundet på 7 points af GM Sulkis og GM Kulaots fra
henholdsvis Litauen og Estland. Derefter fulgte IM Mikkel Antonsen og IM Jacob Vang
Glud på 6½ point.
IM Nikolaj Mikkelsen blev nr. 2 i en IM-turnering i Edinburgh med 7 Point, imens FM
Mads Andersen måtte nøjes med 2½ point på 8 pladsen.
Nordisk mesterskab for Seniorer blev genvundet af GM Heikki Westerinnen med 8½ af
9. De fire danskere klarede sig hæderligt med Pouelsten Grabow som den bedste med
5½ point på 7. Pladsen.
Juniorhold DM blev igen afviklet på Tjele og vundet af 6. HK, foran 1. HK.
Fredag den 25. september stillede flere af Danmarks bedste spillere op for UNICEF på
Københavns Hovedbanegård, igen et godt propaganda arrangement og denne gang
for et godt formål, DSU takker topspillerne for at stille op, i den gode sags tjeneste.
Ved VM ungdoms VM i Tyrkiet blev FM Mads Andersen nr. 5 med 8 af 11 i gruppen for
13-14 årige, med scoren 8 af 11 og nærmer sig for alvor medaljepladserne i
aldersgruppen. De andre danske spillere scorede mere forsigtigt: Mads Holger
Jacobsen 5½ point i samme aldersgruppe, Dara Akdag 4½ i U-18 Kristian Seegert 5

2

point i U 16 Tobias Rostgaard 4½ point i U16 Jonathan Bräuner 5 point i U 12 Martin
Percivaldi 5 Point i U 12.
GM Peter Heine Nielsen blev nr. 3 i BNbank Blitz i Oslo efter GM Hikaru Nakamura og
GM Magnus Carlsen.
Juniorlandsholdet slog Næstved i forbindelse med en træningssamling i Næstved.
Øbro Nytår er blevet en stor turnering i år med 64 deltagere og blev vundet af GM Jonny
Hector, IM Thorbjørn Bromann, IM Simon Bekker Jensen, og FM David Bekker Jensen
alle med 5½ af 7.
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I Rilton Cup Spillede både FM Mads Andersen og Bo Jacobsen for IM-norm i sidste
runde men kiksede denne gang.
Senior DM blev afviklet i Århus med kun 16 deltagere, der fik en fin turnering, den blev
vundet på deling af Bo Jacobsen og FM Jørn Sloth.
Danmark deltog med 2 hold ved senior-EM i Dresden: Danmarks 1. hold bestod af FM
Jørn Sloth, FM Jørgen Jørgensen, Jens Kølbæk, Bent Sørensen og Poul-Erik Nielsen og
var seedet som nr. 10 blandt de 78 hold. Men sluttede som nr. 19. Danmarks 2. hold
bestod af Poul Erik Nørgaard Olesen, Hasso Schütze, Flemming Preuss, Peter Dürrfeld
og Helge Poulsen og var seedet som nr. 56. Holdet sluttede som nr. 45. Topscorer blev
Bent Sørensen med 6 point af 8 mulige. Turneringen blev overbevisende vundet af
Rusland.
Århus mesterskabet blev vundet af FM Arne Mathiesen foran FM Martin Mathiesen.
GM Sune Berg Hansen vandt den stærke Viking Cup i hurtigskak.
GM Jonny Hector blev vinder af Brønshøjs 75 års Jubilæumsturnering med hele 8 af 9,
foran GM Tiger Hillarp-Persson med 7 point og GM Henrik Danielsen med 6½ point.
Bedste Dansker var IM Nikolaj Mikkelsen med 6 point.
Bjørn Møller Ochsner fra Århus blev nordisk mester i skoleskak ved at vinde gruppe B.
Hurtigskakturneringen for at fejre Bent Larsens 75 års fødselsdag blev vundet af GM
Sune Berg Hansen med 5½ af 6. foran bl.a. GM Jonny Hector og GM Lars Bo Hansen.
IM Thorbjørn Bromann blev nr. 17 i Reykjavik open efter undervejs at have været helt i
top med bl.a. Gevinst over GM Ivan Sokolov, og var tæt på GM-normen. FM Jacob
Carstensen snusede også til IM-normen men tabte til Bromann.
Afslutningen i skakligaen blev meget spændende, men til sidst vandt Århus/Skolerne
foran K41. Turneringen var meget spændende i toppen hele vejen. Nordkalottens 1.
bræt, GM Jonny Hector, skrev sig ind i dansk skak historie med 9 af 9 på 1 bræt, en
meget flot præstation, i år var der desværre ingen normer i turneringen. Nye hold i
skakligaen bliver BMS og Nordre.
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Organisatorisk:
En af de store opgaver for FU gennem det sidste år har været at få den nye
udvalgsstruktur til at fungere. Herunder, at få udvalgene bemandede, og sat i gang med
arbejdet. Arbejdet har været langstrakt, og kompliceret, men det ser ud til at alle
udvalgene nu er på plads og klar til at få udført de vigtige opgaver som ligger
fremadrettet.
I påsken opstartes endnu et udvalg, omkring lederudvikling, der gerne skulle være i
stand til at vise de første resultater i løbet af nogle måneder. Håbet er, at DSU på egen
hånd, samt med udvalgte samarbejdspartnere kan få sat gang i en egentlig
lederuddannelse, der består af andet end dommerkurser.
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Udvalgene har fået uddelegeret en del rådgivende opgaver, og det har været med til at
lette arbejdspresset på FU, så det ikke er alle sager FU behandler, før der skal træffes
en egentlig beslutning.
Unionens struktur står til debat i disse år. Det faldende medlemstal samt ændringer i det
omgivende samfund har gjort det nødvendigt at se på tilpasninger i
hovedkredsstrukturen. En udvikling der fra FU’s side følges med i.
Nogle hovedkredse er blevet så små, at der er daglige overlevelseskrav, og små
hovedkredse giver dårlig økonomi, og dermed manglende mulighed for aktiviteter. Og
det nuværende antal hovedkredse kræver mange ledelseskræfter, der i visse tilfælde
ville være bedre at samle i større enheder.
FU har ikke til hensigt at gribe ind og prøve og presse en ny struktur ned over hovedet
på nogen, men ønsker klart at støtte sammenlægninger til gavn for Unionen.
I det forløbne år har der været debat i 3, 4 og 5 hovedkreds om en eventuel
sammenlægning, og der startes fra næste sæson et samarbejde omkring
holdturneringen mellem 4 og 5 HK. FU håber det bliver en succes og er et skridt på
vejen mod sammenlægninger.
I Nordjylland har 6. 7. og 9. hovedkreds, arbejdet mod sammenlægning, endende ud i
en fælles holdturnering og et decideret fusionsforslag mellem 6. og 9. hovedkreds. Et
forslag der blev vedtaget overbevisende i 9. hk, men faldt med et lille flertal imod i 6. hk.
Formanden opfordrer til at man også på Sjælland gør sig overvejelser der går i
retningen af en sammenlægning af de 3 hovedkredse til 2.
En af de største udfordringer der igennem året har været arbejdet på, har været
skakserveren, og sidste år lovede formanden at der på dette møde skulle gøres status
på den fortsatte tro på skakserveren. Efter et års arbejde på serveren, på både drifts- og
økonomisiden er konklusionen entydig. Der skal fortsat være en skakserver i de
kommende år. Der har været situationer i løbet af året, hvor formanden var overbevist
om at projektet skulle lukkes, men heldigvis er situationen forbedret og det er muligt at
se en vej frem mod et bedre produkt, som kan give Dansk Skak Union nytte af
investeringen.
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Det første der blev gjort da konklusionen skulle findes, var at få nedsat et udvalg
bestående af Tom Skovgaard og Else Thygesen, der gennemså alle aftaler og
kontrakter, indgået med leverandører og udviklere.
Undersøgelsen viste, at DSU endeligt havde overtaget serveren og garantiperioden var
udløbet, og der var kun en ting at gøre, nemlig at få lavet en status over fejl og mangler
og gå i gang med systematisk at få dem prioriteret og fejlrettet. Et arbejde der har rettet
mange fejl, men endnu ikke alle. Sideløbende blev der lavet en strategi for
videreudvikling, som nu begynder at bære frugt.
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Det er nu klart, at serverens hovedfunktion er at være Unionens skakklub på nettet.
Derfor er alle alias fjernet, så man nu kan se og chatte med navngivne personer, hvilket
klart har øget serverens sociale side. Der er målbevidst indledt et arbejde omkring at
lave events på serveren, med kommentering af først EM for landshold, siden Wijk an
Zee og nu alle runder i DM, og der er mange tilskuere og god dialog om partierne under
en runde, og på sigt er FU ikke tvivl om dette vil blive endnu bedre.
Det kan samtidigt ses på statistikkerne, at der er mange medlemmer og gæster forbi
serveren hver måned, da der i marts måned blev spillet over 11.000 lynpartier på
serveren af mere end 500 unikke brugere.
Næste hovedopgave på skakserveren vil være at få netmedlemskabet implementeret og
forhåbentligt er det muligt allerede fra omkring 1. juli. 2010.
Økonomisk er der nu lavet så gode aftaler, at vi er indenfor budgetrammen af hvad der
var forventet med en færdig server. Sidste glædelige udvikling er at der er sat et
sekundært udviklingsmiljø op i Danmark, så Michael Nielsen, K41, kan udvikle på et
selvstændigt miljø. Dette kan med lidt held føre frem til flere forbedringer i løbet af noget
tid. Så det er med en begynde optimisme der ses mod fremtiden for serveren
Danmarks stærkeste skakspiller GM Peter Heine Nielsen valgte at melde afbud til EM for
landshold på grund af en konflikt omkring elitepolitikken og DSU’s håndtering af
ansættelsen af GM Lars Bo Hansen som landstræner. En ansættelse FU og HB er
meget glade for, og samarbejdet mellem DSU og Lars Bo Hansen har fungeret
upåklageligt, og i gensidig tillid hele året.
Uenigheden med Peter Heine Nielsen har krævet rigtigt mange timer af FU og har ikke
hele tiden været grebet optimalt an, men opgaven har heller ikke været nem. En af
konsekvenserne er at der er nedsat et eliteudvalg, der skal se på fremtiden for den
danske elite.
Sidste udvikling i sagen har været, at både Peter Heine Nielsen og Lars Bo Hansen var
indbudt til HB-møde langfredag for at komme med hvert et kvalificeret input til fremtiden.
Peter Heines indlæg indeholdt kritik af beslutningsprocesserne. En kritik HB har taget til
sig og vil gøre bedre i fremtiden. Omkring det konkrete arbejde var der generel
opbakning fra HB til Lars Bo Hansens arbejde og metoder.
Lars Bo Hansen har meddelt at han pr. 1.7.2010 vil være i USA i 6 måneder, og at han
pga. arbejde ikke ønsker at forlænge sin kontrakt med DSU. Det er derfor aftalt at Lars
Bo Hansen gør arbejdet færdig frem til 1.7 og planlægger 2 halvår af 2010, så året kan
færdiggøres uden problemer. DSU vil så i samarbejde med Eliteudvalget lægge
rammerne omkring en sammenhængende elitepolitik.
5

Formanden takker Lars Bo Hansen, for det store arbejde og det tillidsfulde samarbejde
vi har haft i det forløbne år.
I anledning af Bent Larsens 75 års fødselsdag besluttede HB at satse på et
ekstranummer af skakbladet i meget høj kvalitet, der fortjent fortæller historien om
Danmarks stærkeste skakspiller og personlighed gennem tiderne. Alle bidragsydere til
bladet fortjener stor ros, men selvfølgelig skal der lyde en ekstra stor tak til skakbladets
mangeårige redaktør Thorbjørn Rosenlund, der har ydet en meget flot indsats i
forbindelse hermed.
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DSU og Hovedkredsene har bestilt mange ekstraeksemplarer til at uddele ved
propaganda arrangementer i fremtiden og sikre at kommende generationer også hører
og læser historien om Bent.
Der afholdes flere skakarrangementer i anledning af fødselsdagen: Der har været holdt
en hurtigskakturnering og i forbindelse med Politiken Cup vil Peter Heine Nielsen og
Peter Svidler spille en 6 partiers hutigskakmatch og 2 lynmatcher over 10 partier. Den
ene match med det tvungne tema 1. b3 - Larsens åbning.
I efterårsferien bliver der en decideret fødselsdags GM-turnering i Køge som vi ser frem
imod med spænding.
I FIDE stiller GM Anatolij Karpov op mod den siddende præsident. Om det er noget
fremskridt og om Karpov har en reel chance for at blive valgt er meget usikkert.
FIDE har lanceret nye dopingregler, som i Danmark i første omgang får betydning for
Peter Heine, der som en af topspillerne på verdensranglisten skal være til rådighed for
dopingprøver året rundt.
ECU, det europæiske skakforbund, har også præsidentvalg ved OL, og her er der hele
3 kandidater at vælge imellem, den siddende præsident Boris Kutin fra Serbien,
Topalovs maneger Silivio Danilov og endelig det tyrkiske forbunds energiske præsident
Ali Nihat. Sidstnævnte rejser i øjeblikket rundt i Europa for at skabe støtte og ligner i
øjeblikket bedste bud på en dansk stemme.
Lars Henrik Bech Hansen og Tom Skovgaard har indledt en møderække med dansk
skoleskak med 2 møder i det forløbne år, og den dårlige stemning mellem
organisationerne er forsvundet, men der er stadig et stykke vej til et egentligt målrettet
samarbejde.
Skoleskakken er i øjeblikket en stor succeshistorie, og der er al mulig grund til at man
lokalt fortsætter og gerne udbygger samarbejdet med skoleskakken til fælles gavn for
skakken i Danmark og for alle de unge skakspillere, som benytter sig af de mange tilbud
fra både skoleskakken og DSU.
Ungdomsskakken i DSU er et klart indsatsområde for os, og DSU skal som et seriøst
forbund, parallelt til alle andre sportsgrene, have ungdomsaktiviteter og
ungdomsmesterskaber som en naturlig del af medlemsaktiviteterne.
Ungdoms-DM, som i år spilles i Skanderborg i maj, er en stadig større succeshistorie og
fra i år også med pigerækker.
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EMT-afgiften og den 2 år gamle ratingafgift foreslår HB afskaffet og erstattet af en ny
samlet ratingafgift, der så dækker udgiften til både FIDE og den danske administration
af ratingsystemet. Provenuet skulle også gerne række til at hjælpe med indførelsen af ny
teknologi, når unionens gamle kartotek system skal opdateres, og et netbaseret
kartoteksystem indføres.
Den nye afgift betyder at alle kommer til at betale ratingafgiften, i modsætning til i dag
hvor alle udlændingene ikke betaler afgift. Fremover kommer de også til at bidrage til
betalingen af omkostningerne. Desværre blev dette ikke præciseret i indbydelsen i
skakbladet der allerede var trykkeklar, da HB-mødet vedtog denne ændring. HB håber
alligevel på opbakning til ændringen, der vil give os langt den letteste administrative
løsning. EMT afgiften er ikke steget i 10 år og en regulering af den er på høje tid.
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Hovedopgaven i det næste år vil blive at kigge på strukturen i DSU,
divisionsturneringen, kandidatklassen, se på forbedringer af elitepolitikken, samt styrke
konceptet omkring skak.dk.
Formanden slutter beretningen med disse ord:
”Som garvet organisationsmand, tror man, at man ved hvad man går ind til, men der har
været flere aha-oplevelser undervejs. Man får mange henvendelser i løbet af året, og
alle tror man er et omrejsende leksikon, der kan alle love og regler udenad, og det er
faktisk ikke tilfældet.
Jeg synes ledelsen er blevet godt modtaget overalt i det forløbne år og arbejdet i FU og
HB har været en fornøjelse og er foregået i en god positiv ånd, der gør mig optimistisk
for fremtiden.
DSU’s faste hjælpere: ”Skakbladets redaktør Thorbjørn Rosenlund, Kartoteksfører Bjørn
Laursen, de mange udvalgsmedlemmer og andre, der gør et stykke frivilligt arbejde for
DSU, vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde i det forløbne år.
Der skal også lyde en stor tak til DM-arrangørerne her i Hillerød, der har ydet en
fabelagtig indsats for at vi alle skulle få et godt DM og det er lykkedes, tak for det
Hillerød.”

Hæderstegn:
1. Hovedkreds indstillede Claus Olsen
Claus Olsen har igennem mange år ydet en enorm indsats for skakken i KSU. I de
sidste 5 år har han været turneringsleder for KSU's holdturnering med over 400
deltagere samt lavet pokal-kvalifikationsstævnet og været turneringsleder under
Politiken Cup.
Claus var 1976 med til at starte skakforeningen Odysseus. I Odysseus har Claus været
Formand, Kasser, turneringsleder, holdleder og alt mulig andet.
Claus' indsats for skakken har altid været af meget høj kvalitet som Odysseus og KSU
har haft utrolig stor glæde af igennem mange år.
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2. Hovedkreds indstillede Svend Erik Wehlast
I 1989 startede Svend-Erik Wehlast Faxe Skakklub. Svend-Erik mente, at byen
manglede en skakklub - altså måtte man tage initiativ til at danne en, og det gjorde
Svend Erik så.
Det var kun naturligt, at Svend-Erik blev formand – og det har han så været lige siden!
Svend-Erik er en meget idérig mand, der ikke er bange for at gå nye veje. Det har hans
klub i Faxe nydt godt af.
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Med Svend-Erik i spidsen er det i tidens løb blevet til mange udadvendte
skakarrangementer i Faxe. Man har startet en ungdomsafdeling. Man har sat en serie af
velbesøgte EMT’er i gang, der har spilletid om eftermiddagen. Klubben har et godt miljø
og har formået at tiltrække en række stærke spillere, så man nu kan gøre sig gældende
i den øverste række i 2. hovedkreds. Klubben er i god fremgang!
Hvis nogen fortjener Dansk Skak Unions hæderstegn, så er det helt klart Svend-Erik
Wehlast
3. Hovedkreds indstillede Knud Nielsen
Knud Nielsen var midt i teenagealderen, da han første gang satte sine ben i MarslevHolev Skakklub omkring 1965. Interessen for skakspillet var stærk, og han havde
selvtrænet en del, inden han meldte sig ind i klubben og fik lært spillet rigtigt
Senere betalte Knud så rigeligt tilbage til klubben, da han i mange år frem til klubbens
nedlæggelse i slutningen af 1990’erne udfyldte posterne som formand og kasserer; i
perioder nok begge dele samtidig, uden at han måske helt selv var klar over det.
Efter klubbens lukning samlede Knud kræfter et par år, men så skulle der altså spilles
skak igen. Og han valgte, tro mod sin natur, ikke bare den lette løsning med at spille i en
etableret klub, derimod satte han sig for at der skulle etableres en klub i byen, hvor han
boede.
Efter mange cykelture rundt med reklamebreve i kommunen lykkedes det endelig at
skabe tilstrækkelig interesse, således at der den 30.11.2001 kunne holdes stiftende
generalforsamling i Ullerslev Skakklub. Naturligvis med Knud som formand, en funktion
han stadig bestrider med stor ihærdighed.
Efterhånden er klubben etableret stabilt med 12-14 trofaste medlemmer, som bakker
ihærdigt op om klubbens primære aktiviteter, klubaftenerne, hvor Knud konstant presser
på for at alle skal blive bedre til spillet. En særlig tak skal han have for at være vaks ved
havelågen, da en nærliggende klub måtte lukke pga. svigtende medlemstal. Med en
energisk og vedholdende indsats lykkedes det ham at “indfange” en stor del af de
klubløse skakspillere, og på den måde fastholde dem til spillet.
4. Hovedkreds indstillede Herman Petersen
Generalforsamlingen pegede på afgående kartoteksfører Herman Petersen, som tak for
godt arbejde
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5. Hovedkreds indstillede Gert Preüssler
Bestyrelsen i 5. hovedkreds har i år valgt at indstille Gert Preüssler fra Fredericia
Skakforening til årets hæderstegn. Gert har i gennem mange år været formand for
Fredericia Skakforening samt i en kortere periode deltaget i hovedkredsbestyrelsens
arbejde. Desuden har Gert medvirket til en velgennemført sammenlægning af Fredericia
Skakforening og Erritsø Skakklub.
6. Hovedkreds indstillede Tom Petersen
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Tom har igennem en årrække været aktiv på det organisatoriske plan og debuterede
faktisk for 40 års siden – blot 13 år gammel. Tom har i de senere år været en dygtig
kasserer i 6. hovedkreds og før det været formand i Silkeborg Skakklub. De 2
foregående år har han også været dybt involveret i de 2 succesrige DM’er, som blev
afholdt i Silkeborg i 2008 og 2009.
7. Hovedkreds indstillede Svend Aage Sørensen
Svend Aage Sørensen har været formand for Nørresundby Skakklub siden 2008, og
gjort en stor indsats i klubben, hvor han sørger for, at alting fungerer perfekt.
Han har endvidere, gennem flere år været kasserer i Team Nordjylland, og revisor i
hovedkredsen.
Til tilmelding af deltagere i Nordjysk Grand Prix og andre turneringer har han leveret et
internetbaseret program som kan holde styr på det hele.
Han er initiativtager til, og leder af Nordjysk Seniorskak, som nu har kørt i 3 år med stor
succes.
8. Hovedkreds indstillede Lars Johansen
Lars Johansen, Allerød Skakklub, har været en af 8. HK’s ledende kræfter gennem mere
end 10 år, hvor han har beklædt poster som både Juniorleder og Holdturneringsleder.
Lars har altid været meget vellidt af alle i bestyrelsen og fungerer stadig som et stort
aktiv i især sin egen klub. Man fristes i Lars’ tilfælde til at benytte udtrykket: "Hvis du skal
have et job gjort, så giv det til en mand, der har travlt."
9. Hovedkreds indstillede Poul H. Ladefoged
Året er 1948, 3 år efter befrielsen. Poul H var lige kommet i lære, da han første gang
kom i Gettrup Skakklub. Dengang var der en skakklub i hver en flække, og siden
dengang har Poul så at sige altid været medlem af en skakklub; nå ja der var vist et par
år som nygift, hvor hovedinteressen var fokuseret i en anden retning, det tilgiver vi
gerne. Men ellers er det gået slag i slag, Struer, Hurup, Thisted – formand for Thisted
Skakklub i 2 perioder ca. 1970, bestyrelsesmedlem i flere perioder – Nordthy og nu THY
Skakklub.
Altid har Poul H. beredvilligt stillet sig til rådighed, når der var en opgave at løse: I
mands minde har han været dirigent på den årlige generalforsamling. For ca. 10 år
siden, inden begrebet officielt eksisterede, startede Poul H. seniorskak, og her kan man
notere fremgang – og der skal jo også være plads til at spille i en privat skakklub – og
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lidt e-skak. Skal vi kort beskrive Poul H., må det være driftssikker og stabil, en pryd for
skakken.
Forretningsudvalget indstillede Ole Gjelstrup
Ole Gjelstrup indstilles for stabil revisorassistance gennem 25 år.

Initiativpræmier:
1. Hovedkreds indstillede BMS SKAK
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BMS Skak er det succesrige resultat af fusionen i 2006 imellem Ballerup/Tårnet
Skakforening og Skovlunde Skakklub, og BMS Skak har på fornemste vis ført alle de
gode aktiviteter og traditioner videre fra de to klubber til glæde for både Københavns og
dansk skak. BMS Skak har bl.a. stået for følgende arrangementer:
- Stormesterturneringen Copenhagen Chess Challenge, som er afholdt hvert år i
bededagsugen
- KSU's fælles holdturneringsafslutning med ca. 400 holdspillere fra KSU's klubber,
hvert år i marts/april
- Juniorturneringer, bl.a. Sjællandsmesterskabet og Junior Grandprix turneringer
- Fritidshjemsskak "Det Sorte Tårn" i kommunalt regi med langt over 100 deltagere
hver sæson fra kommunens fritidsordninger
- De første Ungdoms-Danmarksmesterskabet, som blev afholdt i 2008
Herudover har BMS Skak hele sæsonen igennem juniortræning, hvor den succesrige
juniorafdeling samler 20-30 juniorer, fra begyndere til mesterstyrke til den ugentlig
træning, og BMS Skak har engageret sig i DSU's og KSU's skakorganisation og
bidrager herigennem til skakken i både Storkøbenhavn og Danmark. Endvidere er BMS
Skak aktiv i Ballerup Kommune med arrangementer i.f.m. kommunens kulturaktiviteter
og som talentudviklingsklub, der er kvalificeret til støtte fra Team Ballerup. BMS Skak er
med sine 80-90 medlemmer en af landets største klubber, og klubben er nu også rykket
op i Skakligaen for første gang.
2. Hovedkreds indstillede Sorø Skakklub
Efter nogle stille år er der nu kommet gang i den gamle klub. Medlemstallet er steget.
Klubben markerer sig meget tydeligt i skaklivet i 2. Hovedkreds. For nogle år siden
rykkede Sorø Skakklub op i mestrerækken, og man har siden formået at fastholde
positionen i den bedste række.
Sorø Skakklub er en klub med mange traditioner og en lang historie og samtidigt en
klub, der fornyer og udvikler sig.
4. Hovedkreds indstillede Bov Skakklub
Generalforsamlingen enedes om at tildele Bov prisen for sit store ungdomsarbejde
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5. Hovedkreds indstillede Evans Skakklub
Skakklubben Evans har gennem en årrække været blandt de allerstørste skakklubber i
Danmark.
I 2009 havde klubben 75 års jubilæum, hvor klubben arrangerede en 7-runders
jubilæumsturnering med 42 deltagere samt afholdt en stor jubilæumsfest for klubbens
medlemmer og ægtefæller/kærester.
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Klubben holder åbent året rundt og der er altid programsat aktiviteter på samtlige
klubaftener. Derudover arrangerer klubben hurtigskakturneringer, gågadeskak og har de
seneste år stået som arrangør af 5. hovedkreds pokalskakturnering.
Klubben værner om det sociale liv og har ”tvungen” kaffepause ved hver klubaften
ligesom der er stor tilslutning til klubbens årlige julefrokost.
6. Hovedkreds indstillede Chess House
Chess House har igennem efterhånden mange år arrangeret massevis af koordinerede
turneringer, flere GM- og IM-turneringer – senest sidste år med Aarhus Chess Summer
2009, samt Senior-DM 2010.
7. Hovedkreds indstillede Nørresundby Skakklub
En aktiv klub med stor fremgang. Medlemstallet er således steget med 38 % over de
seneste 3 år.
Arrangør af Nordjysk Seniorskak, som giver øget aktivitet i Nordjylland.
Førsteholdet blev i år nr. 8 i Skakligaen, og andetholdet rykkede op i 2. division.
8. Hovedkreds indstillede Hillerød Skakklub
Hillerød Skakklub fejrer deres 100 års jubilæum med manér. Deres lille tilløbsstykke af
en jubilæumsreception samlede alle de ledende kræfter i 8. HK. Alle oplevede her
Folketingets Formand og eksklubmedlem for 50 år tilbage Thor Pedersen som veloplagt
gæstetaler. Det største initiativ er dog arrangementet af DM stævnet, som ikke er set
længe på de nordsjællandske skakklubbers hænder. Et stort tillykke med de 100 år skal
endnu engang lyde her.
9. Hovedkreds indstillede Ringkøbing Skakklub
Hvad udad tabes, skal indad vindes. Klubbens mangeårige formand og førstemand
Jørn Sloth er flyttet fra egnen, men klubben har alligevel to hold med i holdturneringen
og har senest oprettet skak for skoleelever i klubbens regi på den tidligste del af
klubaftenerne med betydeligt engagement fra flere af klubbens medlemmer. Dette har
rigtig god tilslutning fra eleverne og har medført mærkbar forældre- og
sponsoropbakning.
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Kommentarer til beretningen:
Søren Bech Hansen, Øbro Skakklub, forsøgte at kaste et blik på unionen, set fra oven.
”Der sker dagligt en masse gode ting i dansk skak, hvilket ses under DM, og
uddelingen af hæderstegn og initiativpræmier.”
Søren Bech Hansen talte for at debatten, om at unionen skal bestå af færre
hovedkredse, da medlemstallet fortsat falder, overordnet set er en stilsigende accept af
at det går ned ad bakke for dansk skak. Derfor gøres der i DSU mere for de nuværende
medlemmer end for at skaffe nye medlemmer. Han sagde at der fremadrettet bør
fokuseres på at tiltrække flere medlemmer, frem for at servicere de nuværende.
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”Skakserveren var tiltænkt at skulle tiltrække flere medlemmer, men den vendes nu mod
at servicere medlemmerne i stedet for.” Søren Bech Hansen nævnte netmedlemskabet,
som blev nævnt i beretningen, og ser frem til dette med længsel og skepsis. Søren
mener at skakserveren bør opgraderes visuelt, da teknologien er langt bedre end det
ses på serveren nu.
Søren Bech Hansen mener at vanetænkning langsomt dræber Dansk Skak Union, og at
der i fremtiden skal tilføres nytænkning i skakmiljøerne, for at sikre unionens overlevelse.
I løbet af 15 år bør Dansk Skak Unions ledelse ifølge Søren Bech Hansen arbejde hen
imod en tidssvarende organisation som især henvender sig til unge mennesker, via
moderne teknologi. Der bør satses på større globale arrangementer, som kan tiltrække
større sponsorer, og materiale til medlemmer og reklamer bør være elektronisk, da det
trykte er utidssvarende og det elektroniske er mere miljøvenligt. Skakbladets levetid er
efterhånden ved at være udtjent, og det bør nedlægges i fremtiden da økonomien ikke
hænger sammen med det dalende medlemstal.
I den elektroniske fremtid for unionen kan medlemmerne efter Søren Bech Hansens
overbevisning tanke ”skaktid” på nettet i stedet for at unionen skal være
kontingentafhængig.
Magnus Lindfeldt, SK1968, takkede formanden for beretningen, og Søren Bech Hansen
for et visionært indlæg som han dog så det svært at handle efter i praksis.
Magnus foreslog i forbindelse med årets resultat at se på unionens udgifter ved f. eks.
at nedlægge skakbladet, afskaffe pensionistrabatten, nedlægge skakserveren eller
skære ned på udsendelsen af delegationer ved store udenlandske mesterskaber.
I forbindelse med Dansk Skole Skaks projekt ”Bring minoriteterne i spil” opfordrede
Magnus Lindfeldt til at klubberne i området omkring projektet, forbereder sig til at fange
de børn der har været en del af projektet, når det ophører, og får dem til at blive en aktiv
del af Dansk Skak Union.
Magnus Lindfeldt anså ikke sammenlægningerne af hovedkredsene som en visionær
løsning for hovedkredsene da fordelene er svære for medlemmerne at få øje på.
Magnus udtrykte bekymring omkring forslaget om forhøjelse af EMT afgiften under pkt.
5 på dagsordenen, da man derved skaber en større afgift til FIDE.
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Lars Henrik Bech Hansen redegjorde for at underskuddet for 2009 var forventet, og at
der i år er budgetteret med et resultat i balance, hvilket ledelsen strengt arbejder efter,
for ikke at køre med løbende underskud.
Angående holdene til OL indsætter FIDE fly fra bl.a. München som kan benyttes, for at
rejsen ikke bliver dyrere end nødvendigt. Dermed bliver udgifterne forhåbentligt holdt på
niveau med tidligere OL-deltagelser.
Lars Henrik Bech Hansen udtrykte enighed med Søren Bech Hansen omkring
skakserverens udseende, og redegjorde for at den udvikles over et stykke tid for at få et
bedre, og pænere interface.
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Formandens beretning blev herefter godkendt enstemmigt.

3.

REGNSKAB 2009 V/ KASSEREREN

René Baarup-Christensen fastslog at medlemstallet pr. 01-01-2010 var 4.764 mod 5.006
medlemmer 01-01-2009. Faldet i medlemstallet stammer fra første kvartal af 2009, og
siden har medlemstallet ligget stabilt gennem 3 kvartaler.
Regnskabet for 2009 har været publiceret på hjemmesiden og i skakbladet Nr. 2, 2010.
Kassereren redegjorde for at regnskabet for 2009 fremviser et underskud på ca.
330.000 kr. mod et budgetteret underskud på 360.000. Alt i alt et bedre resultat end
budgettet for 2009.
Grundet kontingentstigningen på sidste års delegeretmøde og derved et højere
indtægtsgrundlag, er resultatet ikke så godt som forventet, da underskud i Dansk
Skaksalg på 106.000, samt et kurstab på 55.000 har opslugt de ekstra indtægter.

Kommentarer til regnskabet:
Leif Jensen, Skakklubben Borgen, spurgte til en stigning i budgettet for 2010 på
informationsaktiviteter og skakaktiviteter på en halv million, og hvad der opnås for disse
penge.
Kassereren redegjorde for at stigningen skyldtes flere ting. Hvert andet år afholdes OL
hvilket øger udgifterne i disse år. Der er udgivet et ekstranummer af skakbladet i
forbindelse med Bent Larsens fødselsdag. Der ydes endvidere ekstraordinær støtte til
flere arrangementer i forbindelse med fejringen af Bent Larsens fødselsdag.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.

4.

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Vedtaget uden modforslag.

5.

FASTSÆTTELSE AF EMT-AFGIFT

Dirigenten fastslog at formanden allerede havde korrigeret fejlen fra indbydelsen i sin
beretning. I indbydelsen stod at EMT-afgiften blev foreslået ”uændret til 30 kr.” men der
var reelt tale om en stigning på 10 kr.
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Kommentarer til EMT-afgift:
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, tilsluttede sig forhøjelsen da det var mere end 10 år
siden afgiften sidst havde været forhøjet og det var på tide med en regulering. Aksel
Hansen stillede forslag om at indføre en betaling på 100,- kr. pr ELO ratet gruppe ud
over stigningen i EMT-afgiften.
Kassereren præciserede at der var tale om en sammenlægning af ELO afgiften og EMT
afgiften, således at der fremover kun er én afgift hvilket gør det nemmere at administrere
både for klubber og ledelse. Endvidere er der tale om en afgift der gælder for alle, og
ikke kun for de danske spillere som før. Fremover skal også udenlandske spillere betale
denne afgift.
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Dirigenten satte det mest vidtgående forslag, som var forslaget fra Aksel Hansen til
afstemning først. Forslaget faldet ved håndsoprækning.
Dernæst blev der stemt om hovedbestyrelsens forslag. Det blev vedtaget ved
håndsoprækning.

6.

INDKOMNE FORSLAG

Morten Fabrin, formand for 9. hovedkreds, redegjorde for at 6. hovedkreds ikke
tilsluttede sig en fusion af 6. og 9. hovedkreds, hvilket gjorde at det indsendte forslag
blev trukket tilbage, da det var betinget heraf.
Morten Fabrin henledte opmærksomheden på at der ikke er tale om kørsel over meget
lange distancer ved en evt. sammenlægning af hovedkredse, og mener at det er
ønskeligt at klubberne som stemmer for og imod fusioner gør sig den ulejlighed at
sætte sig ind i emnet, såfremt de ønsker at gøre brug af deres stemmeret.
Ved en sammenlægning kan man få langt mere jævnbyrdige klasser at spille i, og en
større udnyttelse af de lederemner der er i hovedkredsene, ved et bedre og mere
koordineret samarbejde indenfor bl.a. ungdomsskak.
Magnus Lindfeldt, SK1968: ”Klubben har diskuteret sagen grundigt, og fundet flest
ulemper ved sammenlægningen. Bl.a. kan det være sværere at engagere sig lokalt i et
større geografisk område og det gør det ikke nødvendigvis nemmere at skaffe
organisatoriske lederkræfter ved en fusion.”
Morten Rasmussen, Skanderborg Skakklub, opfordrede til en landsdækkende debat på
ledelsesplan, så argumentationen kan blive hørt rundt i landet, og sammenlægningen af
hovedkredsene kan ske samtidigt, til fælles gavn.
Lars Henrik Bech Hansen præciserede at hovedbestyrelsen ønsker sammenlægninger
mellem 6. 7. og 9. hovedkreds, mellem 3. 4. og 5. hovedkreds, og at 1. 2. og 8.
hovedkreds lægges sammen til 2 hovedkredse. ”Af økonomiske argumenter kan
nævnes at små hovedkredse næppe har økonomi til at lave store skakarrangementer for
de kontingentmidler der kommer ind i en lille hovedkreds.”
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7.

VALG

a. Valg af Kasserer.
René Baarup-Christensen var villig til genvalg, og blev valgt med akklamation uden
modkandidater.
b. Valg af 2 forretningsudvalgsmedlemmer
Lars Wisler Pedersen og Henrik Knudsen var ikke villige til genvalg.
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Lars Henrik Bech Hansen indstillede på vegne af forretningsudvalget Chresten Nielsen,
Gelsted Skakklub, og Kim Skanning-Pedersen, Evans Skakklub til de to poster.
Chresten Nielsen har gennem et år været med på sidelinjen til FU-møder, HB-møder, og
har brugt mange timers arbejde på at redigere skakhåndbogen.
Kim Skaanning-Pedersen modtog sidste år hæderstegnet for 3. hk. for et stort
juniorarbejde på Fyn gennem flere år.
Lars Henrik Bech Hansen opfordrede til valg af disse personer, da det kan skabe et
stærkt FU som kan få løst de mange opgaver der ligger i tiden fremover.
De blev begge valgt med akklamation uden modkandidater.
c. Valg af 1 medlem til skaknævnet
Lars Lindhard var villig til genvalg, og blev valgt med akklamation uden modkandidater.
d. Valg af 3 suppleanter til skaknævnet
Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen var alle villige til genvalg, og de
blev alle genvalgt med akklamation uden modkandidater.
e. Valg af 2 revisorer
Ole Gjelstrup ønskede ikke genvalg, mens Birger Andersen var villig til genvalg.
Forretningsudvalget foreslog genvalg af Birger Andersen, samt valg af Jacob Kaaber
Hansen, Køge Skakklub.
Disse blev valgt med akklamation uden modkandidater.
f. Valg af 1 revisorsuppleant
Tom Petersen var villig til genvalg, og blev genvalgt med akklamation uden
modkandidater.

8. FASTSÆTTELSE AF STED FOR DELEGERETMØDE OG DM 2011
Lars Henrik Bech Hansen bekendtgjorde at der endnu ikke var givet endeligt tilsagn fra
klubber om at arrangere DM 2011.
Det blev oplyst at Scandic-kæden ønsker at afholde DM i fremtiden, hvis nogle klubber i
nærheden af en Scandic er interesseret i at afvikle et DM.
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9.

EVENTUELT

Claus Rossen, Tjele Skakklub, opfordrede til at man gør lidt reklame for Tjele Efterskole,
hvis man kender nogle unge mennesker, som nærmer sig alderen hvor de skal på
efterskole.
Jakob Rathlev, Jetsmark Skakklub og formand for Dansk Skoleskak, oplyste at de i
Dansk Skoleskak er glade for at samarbejdet med Dansk Skak Unions ledelse er
forbedret, og at der er fremgang i juniorarbejdet.
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Jakob Rathlev advarede samtidig mod troen på at fremgangen for Dansk Skoleskak
automatisk smitter af på klubberne i Dansk Skak Union. Dette er noget der skal arbejdes
for, da det ikke har første prioritet for Dansk Skoleskak at få skoleskakspillerne ud i
skakklubberne rundt om i landet.
Lars Henrik Bech Hansen bakkede op om støtten til Tjele, og opfordrede også til at
sende skakinteresserede unge på Tjele Efterskole.
Til slut takkede Lars Henrik Bech Hansen, Lars Wisler Pedersen for en god indsats, i de
2 år han havde siddet i forretningsudvalget, og for det store arbejde der var gennemført.
Henrik Knudsen takkedes ligeledes for en stor indsats gennem 16 år i
forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen havde samtidig, enstemmigt besluttet at gøre
Henrik Knudsen til æresmedlem af Dansk Skak Union.
Lars Henrik Bech Hansen udtaler: ”Gennem årene har Henrik Knudsen bestridt posterne
som bl.a. formand for Vordingborg Skakklub, næstformand i Næstved Skakklub, FUMedlem i 2. hovedkreds, redaktør af ”sidste nyt” som er medlemsbladet for 2.
hovedkreds, medlem af Dansk Skak Unions forretningsudvalg fra 1980-1986 som
juniorleder, medlem af bestyrelsen for Dansk Skakdommerforening, kasserer for Dansk
Skak Union fra 2000 – 2008 og har siden 2008 været organisationsansvarlig i
forretningsudvalget.”
Lars Henrik Bech Hansen overrakte Dansk Skak Unions gave til Lars Wisler Pedersen
og Henrik Knudsen med ønsket om en god fremtid.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for
Dansk Skak Union.

Dirigent: Steen Juul Mortensen
Referent: Chresten Nielsen
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