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Forretningsudvalget beretning: 
 

Danske resultater siden sidst 
DM 2013 
GM Davor Palo vandt sig dit første danmarksmesterskab med ½ points forspring til IM Helgi Dam 

Ziska. Davor Palo er også danmarksmester for hold med Skanderborg Skakklub, og havde indtil 

efteråret 2012 holdt en femårig pause fra skakken. Et fantastisk comeback til danmarkseliten. 

Slutstillingen: 

1. GM Davor Palo, Skanderborg, 6½ point 

2. IM Helgi Dam Ziska, 6 point 

3. GM Lars Schandorff, Hillerød, 5½ point 

4. GM Allan Stig Rasmussen, 5 point 

5. GM Sune Berg Hansen, Helsingør, 4½ point 

5. IM Mads Andersen, Skanderborg, 4½ point 

5. IM Mikkel Antonsen, Næstved, 4½ point 

8. IM Christian Kyndel Pedersen, 3½ point 

9. GM Jens Kristiansen, BMS Skak, 2½ point 

9. Dara Akdag, BMS Skak, 2½ point 

FM Jakob Aabling- Thomsen fra Brønshøj vandt Kandidatklassen og er dermed kvalificeret til 

næste års landsholdsklasse i Aalborg/Skørping. 

Jens Hartung-Nielsen vinder Senior DM 2013 
I sin debut i Senior DM lykkedes det Jens Hartung-Nielsen fra K41 at hjemtage mesterskabet med 

½ points forspring til fem øvrige spillere. Hartung-Nielsen var seedet som nummer fire, men med 4 

sejre og 3 remiser var der ikke brug for korrektionsberegning. 

Slutstillingen: 

1. Jens Hartung-Nielsen, K 41, 5½ point 

2.–6. Hans Dahl Pedersen, Køge, 5 point 

2.–6. FM Jørgen Hvenekilde, Nørrebro, 5 point 

2.–6. FM Bent Sørensen, Nørresundby, 5 point 

2.–6. IM Bjørn Brinck-Claussen, Brønshøj, 5point 

2.–6. FM Jørgen Jørgensen, Nørresundby, 5 point 

 Der deltog 42 spillere. 

Sondex Cup 

Den svenske IM Daniel Semcesen vandt Sondex Cup på bedre korrektion en IM Jakob Vang Glud. 

Semcesen får dermed pokalen, men pengepræmien deles mellem de to mestre. 

IM gruppe to blev vundet af den svensk/bosniske IM Jasmin Bejtovic fra Eksjö. 

Turneringen er en af årets allerstørste. I år var der 19 grupper a seks mand med. 

 Admiral Niels Juel Cup 
I Admiral Niels Juel Cup i Køge endte tre spillere med 7 point af 10 mulige: GM Ivan Sokolov, GM 

Yuri Solodovnichenko og GM Mikhail Ulibin.  

Bedste dansker blev den lokale Hans Dahl Pedersen med 6 point. Hans Dahl Pedersen løb også med 

ratingpræmien i gruppe A, mens præmien i gruppe B gik til indiske Naik Risbubh Naresh. 

Det lykkedes ikke nogen af deltagerne at score normer, men turneringen vil bl.a. blive husket for 

den vellykkede live-kommentering på internettet med GM Carsten Høi, Niels Jørgen Fries Nielsen 

og Erik Carlsen. 

Hovedbestyrelsen 
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Bedste dansker blev den lokale Hans Dahl Pedersen med 6 point. Hans Dahl Pedersen løb også med 

ratingpræmien i gruppe A, mens præmien i gruppe B gik til indiske Naik Risbubh Naresh. 

Der deltog 42 spillere. 

Copenhagen Chess Challenge 2013 
Den svenske stormester med adresse i Helsingør, Jonny Hector, vandt Copenhagen Chess Challenge 

2013 på bedre korrektion end GM Henrik Danielsen. De to stormestre endte på 7 point af 9 mulige. 

Det er fjerde gang i træk at Jonny Hector deltager i turneringen, men første gang at han går helt til 

tops. 

Den lokale overraskelse Martin Haubro scorede sin første IM-norm på trods af to nederlag på den 

sidste spilledag. David Bekker-Jensen fra Philidor, scorede sin 3 og sidste IM-norm. De to første 

ligger helt tilbage til 1999 i Gøteborg og 2002 i København. Nu mangler Bekker-Jensen at opfylde 

ratingkravet på 2400 før han kan kalde sig IMer ligesom sin lillebror, Simon Bekker-Jensen. En 

anden af turneringens store overraskelser, norske Anders Gjerdrum Hagen (2134), kan tage hjem 

med en IM-norm i bagagen. 

Der deltog 83 spillere. 

Glenco Chess 2013 
Den serbiske stormester Milos Pavlovic blev en sikker vinder af Glenco Chess, den første 

internationale skakturnering i Fredericia. Pavlovic var på forhånd favorit og da han vandt de fem 

første partier, var det begyndt at se lidt ensidigt ud, men danske IM Silas Lund fik stoppet serberens 

stime med en gevinst i sjette runde. 

Pavlovic kom dog fint igen og scorede 7 af 9 og endte med et points forspring til IM Silas Lund og 

IM Thorsten M. Haub. Jakob Aabling-Thomsen scorede sin første IM-norm i turneringen.  

Arrangør Claus Marcussen fortæller, at det er Fredericia Skakforenings hensigt at arrangere 

turneringen også næste år 

Ungdomsdanmarksmestre 2013 

I første weekend af maj blev der fundet fem nye Ungdomsdanmarksmestre ved stævnet i 

Skanderborg. Præmietagerne blev som følger.  

U08 

1. Silas Høyrup, Caissa (Herlev), 4½ point 

2. Tobias Brødsgaard, Caissa, 4 point 

3. Jonathan Aagaard Hansen, Frem Odense, 3½ point. 

U10 

1. Jonas Bjerre, Skanderborg Skakklub, 6 point 

2. Andreas Skovgaard, Nørrebro, 6 point 

3. Markus Andreas Baadsgaard, Hillerød Skakklub, 5 point. 

U12 

1. Arunn Ananthan, Evans (Vejle), 5½ point 

2. Nicolai Kistrup, BMS, 5 point 

3. Filip Martin Kierulf Hou Holm, Viby Skakklub & Jacob Kryger Dyekjær, SK1968 Aarhus, 

begge 5 point 

U14 

1. Martin Pervivaldi, Hillerød Skakklub, 4½ point 

2. Alexander Le Besq, Frem Odense, 4 point 

3. Sophus Mechlenburg Møller, Frem Odense, 3½ point. 

U16 

1. Tobias Ilsøe Jensen, Frem Odense, 4½ point 

2. Rasmus Thøgersen, Skive Skakklub, 3½ point 

3. Tor Kristian Joensen, Viborg Skakklub, 3½ point. 
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H.C. Andersen Mindgames 2013 
Forhåndsfavoritten Eduardas Rozentalis fra Litauen vandt H.C. Andersen Mindgames 2013 i 

Odense. Efter de ni runder havde Rozentalis ½ point ned til tre spillere med 6½ point. Rozentalis 

spillede remis med sine stormesterkollegaer, men slog nådesløst alle andre. 

Det blev ikke til nogen normer i denne omgang af H.C. Andersen Mindgames. Bjørn Møller 

Ochsner lå godt til en IM-norm inden de sidste to runder søndag, men remis i 8. runde betød en 

uheldig rundelægning til sidste runde, så det ikke teknisk var muligt at score norm. 

Slutstillingen: 

1. GM Eduardas Rozentalis (2611), Litauen, 7 point 

2. GM Krasmir Rusev (2545), Bulgarien, 6½ point 

3. GM Momchil Nikolov (2532), Bulgarien, 6½ point 

4. IM Torstein Bae (2442), Norge, 6½ point 

5. GM Henrik Danielsen (2500), Island, 6 point 

6. IM Thorsten M. Haub (2462), Tyskland, 6 point 

7. GM Vladimir Epishin (2603), Rusland, 6 point 

8. IM Jonathan Carlstedt (2373), Tyskland, 6 point 

9. FM Mads Hansen (2306), Danmark, 6 point 

10. Bo Garner Christensen (2247), Danmark, 6 point 

55 deltagere. 

 

EM 2013 
Ukrainske Alexander Moiseenko førte EM fra start til slut. End ikke et nederlag i sidste runde til Ian 

Nepomniachtchi kunne forhindre triumfen. Det blev dog meget tæt, da hele ti spillere endte med 8 

af 11. Her havde Moiseenko dog bedst korrektion. 

IM Andreas Skytte Hagen blev bedst placerede dansker som nummer 146 med 5½ point og en 

gevinst på 15 ratingpoint. IM Rasmus Skytte vandt 5 ratingpoint mens IM Nicolai V. Pedersen 

reddede en skidt turnering ved at vinde de sidste tre partier og begrænse ratingtabet til 9 point. 

Slutstillingen: 

1. GM Alexander Moiseenko (2698), Ukraine, 8 point 

2. GM Evgeny Alekseev (2700), Rusland, 8 point 

3. GM Evgeny Romanov (2640), Rusland, 8 point 

4. GM Alexander Beliavsky (2628), Slovenien, 8 point 

5. GM Constantin Lupulescu (2634), Rumænien, 8 point 

6. GM Francisco Vallejo Pons (2695), Spanien, 8 point 

7. GM Sergei Movsesian (2693), Armenien, 8 point 

8. GM Ian Nepomniachtchi (2710), Rusland, 8 point 

9. GM Aleksey Dreev (2654), Rusland, 8 point 

10. GM Hrant Melkumyan (2622), Armenien, 8 point 

… 

146. IM Andreas Skytte Hagen (2400), Danmark, 5½ point 

164. IM Nicolai V. Pedersen (2406), Danmark, 5½ point 

173. IM Rasmus Skytte (2426), Danmark, 5 point 

206. Rasmus Svane (2440), Tyskland, 4½ point 

229. Torill Skytte (1922), Norge, 3½ point 

280 deltagere. 

Pokalmesterskabet  

Philidor genvandt Pokalmesterskabet pinsesøndag på Hotel Scandic i Odense. Philidor var ganske 

suveræne og vandt med et forspring på 4½ point til sølvvinderne fra Århus/Skolerne. 
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Undervejs var der lagt op til at Skanderborgs scoringsrekord fra 2011 på 21 point ville blive slået 

eller tangeret, men da det lykkedes Brønshøj at klare 2 – 2 mod Philidor i sidste runde, endte 

vinderscoren på 20½ point. I Eliterækken scorede IM Helgi Dam Ziska, Philidor og Roland Greger, 

Brønshøj, 6 af 6. 

I Seniorrækken stillede Nordre med et stærkt hold, der trods nederlag til Holstebro i sidste runde, 

vandt med to points forspring. Holstebro fik sølv og de forsvarende mestre fra Nørresundby bronze. 

Bent Olesen fra Holstebro scorede 5 af 5 og fik topscorepræmie. 

I Bredderækken var jævnbyrdigheden som altid stor, men det lykkedes Randers at distancere 

Brønshøj og Herning med 1 point. Mubariz Murtuzov fra Alssund scorede 6 af 6 i Bredderækken. 

I Juniorrækken var Evans dominerende. Evans 1 vandt guld og Evans 2 vandt bronze. Frem 1 sneg 

sig imellem de to Evans-hold og vandt sølv. 

Pula Open 
I Pula Open i Kroatien scorede FM Jakob Aabling-Thomsen sin anden IM-norm. Danskeren endte 

på en samlet 6. plads i det stærke felt med scoren 7 af 9, der blev opnået uden remiser. 

Bornholm WIM 2013 
I WIM-turneringen på Bornholm endte WIM Anna Gasik og WIM Ioana-Smaranda Padurariu 

begge med 6 af 9 og delte dermed sejren. WIM Lili Tóth og WIM Ilena Krasenkova, der førte 

turneringen efter 6. runde, delte tredjepladsen. 

De danske spillere fik spillet sig noget op til slut i turneringen og endte alle tre på 3½ point, der 

giver en delt 6. – 10. plads. Kun 2½ point skilte altså nummer 1 fra nummer sidst, en meget 

jævnbyrdig turnering. Esmat Guindy var eneste dansker, der vandt rating. Sandra de Blecourt 

Dalsberg er sikkert ked af, at turneringen ikke varede længere. Efter en sløj start scorede hun tre 

point i de sidste fire partier. 

Slutstillingen: 

1. WIM Ioana-Smaranda Padurariu (2208), Rumænien, 6 point 

1. WIM Anna Gasik (2205), Polen, 6 point 

3. WIM Ilena Krasenkova (2115), Rusland, 5½ point 

3. WIM Lili Toth (2161), Ungarn, 5½ point 

5. Maria Demidowicz (2096), Polen, 4½ point 

6. Klaudia Wisniowska (2178), Polen, 3½ point 

6. WIM Oksana Vovk (2151), Danmark, 3½ point 

6. WF Esmat Susanne Guindy (2051), Danmark, 3½ point 

6. WF Sandra de Blecourt Dalsberg (2106), Danmark, 3½ point 

6. WF Kanwal K. Bhatia (2034), England, 3½ point 

I den sideløbende Bornholm Sommer Skak var IM Jens Over Fries Nielsen helt suveræn og vandt 

med 6 af 6 et point foran Alexander Rosenkilde. 

Horsens Lang Weekend 
Det blev igen en outsider, der løb med førstepræmien på 5.000,- kr. i Horsens Lang Weekend. Som 

det næsten er blevet en tradition, bliver IMerne – og i år også en GMer – snydt på målstregen af en 

spiller lige uden for top 5. I 2009 var det Lars Meyer, der vandt, i 2010 Igor Teplyi og i 2011 Martin 

Bækgaard inden det sidste år blev favoritten IM Jakob Vang Glud, som løb med førstepladsen. 

FM Martin Matthiesen slog i sidste runde IM Mikkel Antonsen med sort og scorede 6 af 7, hvilket 

henviste Peter Heine Nielsen til andenpladsen. Peter Heine havde bedre korrektion end fem andre 

spillere, der også endte på 5½ point. 

Slutstillingen i toppen: 

1. FM Martin Matthiesen, SK1968, 6 point 

2. GM Peter Heine Nielsen, Holstebro, 5½ point (korr. 25½) 

3. FM Kassa Korley, USA, 5½ point (korr. 24½) 
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4. IM Nikolaj Mikkelsen, Philidor, 5½ point (korr. 23½) 

5. Peter Brondt, Brønshøj, 5½ point (korr. 23) 

Der deltog 125 spillere. 

Senior EM for hold 

Meget overraskende blev Nørresundby det bedst placerede danske hold ved Senior EM i Dresden. 

Med en flot slutspurt overhalede nordjyderne det danske 1. hold, der endte på en 15. plads. Alle fem 

spillere på Nørresundbys hold scorede over forventet, og da de var seedet som nummer 22, er 

fjedepladsen næsten sensationel. 

Israel spillede godt hele turneringen og blev en sikker vinder med Hviderusland på andenpladsen. 

Israel spillede to matcher uafgjort og vandt resten. Rusland endte som bronzetager. Danmark II blev 

nummer 62 mod en seedning som nummer 58. 

Slutstillingen: 

1. Israel, 16 matchpoint 

2. Hviderusland, 15 matchpoint 

3. Rusland, 14 matchpoint 

4. Nørresundby, 13 matchpoint 

5. Italien, 12 matchpoint (korr. 224,5) 

6. Hessen I, 12 matchpoint (korr. 206,5) 

7. Sankt Petersburg, 12 matchpoint (korr. 202,5) 

8. Tyskland, 12 matchpoint (korr. 197,5) 

.. 

15. Danmark I, 11 matchpoint 

62. Danmark II, 6 matchpoint 

Der deltog 71 hold. 

Politiken Cup 
Den indiske stormester Parimarjan Negi blev en suveræn vinder af årets Politiken Cup i Helsingør. 

Med rekordscoren 9 point af 10 mulige henviste han den bulgarske favorit, sidste års vinder Ivan 

Cheparinov, til andenpladsen. De franske stormestre Romain Édouard og Sebastien Maze blev 

nummer tre og fire. Bedste danske spiller blev den lokale stormester Sune Berg Hansen, der scorede 

8 point ligesom turneringens nummer 2 til 8. 

IM Jakob Vang Glud scorede en GM-norm i turneringen. Det var hans anden norm, og nu mangler 

den 25-årige dansker kun en norm, inden han kan udnævnes til stormester. 

De 309 spillere var en spiller fra 2011s deltagerrekord. Næste år flyttes turneringen en smule for 

ikke at støde sammen med OL i Tromsø samt de norske og svenske mesterskaber. Langt over 100 af 

deltagerne kommer fra Norge og Sverige, men hele 27 nationer var repræsenteret i turneringen.  

Turneringen afholdes i 2014 fra den 21. til 29. juli, også på Konventum i Helsingør. Arrangørerne 

har aftale med Konventum om afholdelse af turneringen også i 2015 og 2016. 

 

Organisatorisk beretning 

 

Delegeretmødet 

 

Fu har drøftet konsekvenserne af delegeretmødet og fremtiden som resultat af dette med henblik på 

at finde ud af hvad vi skal fokusere arbejdet på de kommende år. Vi mener at arbejdet med de store 

ændringer i DSU endnu engang er blevet vanskeliggjort, det er meget svært at se vejen frem mod de 

organisatoriske ændringer, vi i DSU. Arbejdet frem mod færre hovedkredse, ser ud til at ikke bare 

at være vanskeligt, men i øjeblikket ser det håbløst ud, set centralt fra. Vi bør i HB diskutere, 

hvordan vi ønsker at Unionen skal se ud om 3 år, og så arbejde direkte frem mod dette mål, frem 
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mod en enklere organisation. Det kan så være, at det viser sig, at dette kun er muligt ved et flertal på 

landsplan, som ikke har fuld tilslutning fra alle klubber og hovedkredse, og ender vi dér, skal det så 

besluttes om en sådan central løsning – uden fuld tilslutning – ønskes, og er dette ikke tilfældet må 

vi opgive tankerne om ændringer af organisationen og kaste os over andre initiativer. 

 

FU har besluttet i de kommende år at sætte øget centralt fokus på ungdomsarbejdet i håbet om at 

skabe nogle aktiviteter på landsplan, der kan hjælpe med at skaffe hovedkredse og klubber flere 

ungdomsmedlemmer. Hvordan dette skal gøres må vi arbejde med i fællesskab, i første omgang vil 

vi sætte midler af til det i budgettet. Initiativerne kunne være landsdækkende grand prix turneringer, 

osv. Gode ideer modtages med taknemmelighed. Med de mange unge mennesker der spiller skak 

skal vi have skabt aktiviteter i DSU regi, de bliver tiltrukket af. 

 

Kartotek og turneringsystemerne 

 

Kartoteksdelen af det nye administrative system blev igangsat med 2. kvartal og kører fint med de 

små ændringer, der løbende bliver lavet, og er et stort fremskridt. Ratingdelen af turneringsystemet 

er færdigudviklet i første basisversion og er ved at være klar til at implementere i systemet. Der 

mangler at Bjørn Laursen kommer i gang med at kunne indberette turneringer der ikke er lavet i 

systemet, der derefter vil kunne ibrugtages indenfor få uger, i skrivende stund ser det ud til at blive 

1.9. 2013, kan dog blive 1.10. 2013 hvis der bliver problemer med overførsel af data fra det gamle 

system. Udviklingen af turneringssystemet ser lovende ud og vi glæder os meget til at kunne 

præsentere det for klubberne, formentlig inden næste HB-møde, Lige nu ser det ud til vi kan komme 

i gang for alle den 1.10, med ratingindberetning, Rundelægning, Kalender og lister, senere vil så 

kommer korrektionsberegninger mm.. Det er et stort fremskridt for alle at vi kan tilbyde faciliteter 

som dette. Når det er sagt syntes jeg vi de kommende år skal udbygge systemet, så det kan lægge 

Swiss, samt regne normer og, lave titel- og dommernorm indberetninger,, så vi når hele vejen 

igennem. Systemet burde kunne sælges til udlandet når det er færdigudviklet og det vil jeg prøve at 

vise i 1. omgang til de nordiske lande. 

 

Liveskak 

 

Her har vi købt to billige kameraer så vi kan lave dækning af bl.a. kommentering, hvilket vi gjorde 

for første gang fra Politiken Cup, og Køge havde premiere med eget udstyr tidligere, det vil blive 

noget der vil være en del af fremtiden. 

 

Vi har udskiftet et af DSU`S livebrætter. 

 

Internationalt 

 

FIDE stoppede regelændringerne pr. 1.7. 2013, disse vil blive forsøgt besluttet på FIDE´s møde i 

Tallinn i Oktober, et møde DSU vil være repræsenteret ved. Forpostfægtningerne frem mod nyvalg 

i FIDE og ECU er i gang, på nuværende tidspunkt vides ikke hvem der opstilles, og de nordiske 

lande vil gennem samarbejde prøve at få så stor indflydelse på fremtiden som det er muligt.  

 

Danmark har 4-5 nye IA-ere på vej ved FIDE kongressen i Tallinn, hvis alle bliver godkendt og 

FIDE kan finde ud af sit papirarbejde, det fungerer ikke 100 % effektivt i titelafdelingen i 

øjeblikket, hvor normer bliver væk og skal genfremsendes osv. David Bekker får forhåbentlig også 

godkendt sin IM-titel, så denne er klar når han når 2400 i Elo. 
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Nordisk møde skal holdes i Køge i forbindelse med NM , hvis ikke vi beslutter at holde det i Tallin. 

 

 

 

DIF 

Som opfølgning på mødet mellem ca. 20 småforbund og DIF i marts måned, jf. FU-beretningen til 

påskemøderne, har vi fået besked fra DIF om, at vi vil blive kontaktet i løbet af august måned med 

henblik på individuelle drøftelser af Dansk Skak Union’s situation ift. DIF’s medlemsregler. 

 

Dansk Tankesports Forbund 

Den årlige generalforsamling i Dansk Tankesports Forbund blev afholdt i juni måned, hvor 

tilskuddet fra tipsmidlerne blev fordelt mellem de deltagende forbund efter de sædvanlige 

fordelingsnøgler baseret på medlemstal. Et nyt specialforbund blev optaget, Dansk Tarok Forbund, 

mens et andet forbund, Dansk Othello Forbund, har måttet trække sig, da de ikke længere opfylder 

kriteriet om at være et landsdækkende forbund. 

 

IT og den ny hjemmeside 

Den ny hjemmeside fungerer fortsat godt med meget aktuelt stof på forsiden og daglige nyheder, 

som dækker både dansk og international skak, og der er mange læsere af hjemmesiden iht. de 

statistikker, som vi kan trække fra hjemmesiden. Statistikkerne indikerer dog at det primært er de 

etablerede skakspillere, som er gæster på siden, og at ungdommen ikke er så hyppige gæster på 

siden som seniorspillerne (de ”voksne”). Dansk Skak Union’s Facebook-side supplerer 

hjemmesiden og har nu tæt på 1000 ”tilhængere”, som ud over nyheder også får mange billeder fra 

stævner m.m. Det er håbet, at Facebook-siden bedre når de unge skakinteresserede, men det vides 

endnu ikke. Facebook har gode værktøjer til at dyrke information om målgruppen og læserne, men 

disse har endnu ikke været benyttet systematisk, hvilket vil blive forsøgt i den kommende periode. 

Også annoncering/promovering på Facebook er en mulighed, som skal overvejes, da der kan 

annonceres/promoveres for bredt for meget begrænsede beløb. 

På IT-området generelt er der ikke specielle bemærkninger i denne periode bortset fra at problemer 

med mailservices hos TDC, som medførte at mails til @skak.dk-adresser videresendt til TDC-

mailbokse i juli måned gik tabt, har vist os at IT-området bliver mere og mere ”mission critical” for 

Dansk Skak Union – som for alle andre. Sikringen af alle de essentielle systemer, funktioner og IT-

tjenester for Dansk Skak Union gennem professionelle kontrakter med leverandører bør derfor 

fortsætte fremadrettet. 

Skakserveren, på skakserver.dk, drives fortsat som den er – på et ”as is” niveau – men der er et 

teknisk problem med ”fantom-træk”, som vi tilsyneladende ikke kan få support fra udviklerne til at 

komme videre med og få løst, hvis det er muligt. Sådanne problemer tilskynder til at skakserverens 

levetid bliver yderligere begrænset og at der ikke bør investeres yderligere midler i denne. 

 

Ungdom 

Årets Ungdoms-DM blev afholdt i Skanderborg i weekend’en 3. – 5. maj. Det var det 6. Ungdoms-

DM siden starten i 2008, og stævnet var igen en succes, om end deltagerantallet var lidt lavere end 

de foregående 2 år i Allerød – der var 78 deltagere fordelt i de 5 aldersgrupper U-08 (6 delt.), U-10 

(21 delt.), U-12 (23 delt.), U-14 (15 delt.) og U-16 (13 delt.). De deltagende piger havde alle valgt 

at spille med i åben række sammen med drengene. Deltagerne kom fra hele landet, og både DM-

titlenre og de 15 medaljer blev fordelt nogenlunde ligeligt mellem Fyn, Jylland og Sjælland med 
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Odense-klubben Frem som topscorer med én DM-titel og 4 medaljer i alt. Der var live-transmission 

på nettet af mange af topopgørene. 

Der foreligger nu et udkast til et reglement for Ungdoms-DM til Skakhåndbogen, baseret på 

erfaringerne med turneringsformen fra de første år med dette stævne. Reglementet skal behandles 

og besluttes i HB, og der skal vælges en egnet termin for stævnet. Den hidtidige termin – 

weekend’en før eller efter Kr. Himmelfarts weekend’en – har hidtil været valgt pga. bindinger vedr. 

udtagelse, men Ungdoms-DM er ikke fremadrettet lagt op til at være forbundet med udtagelse til 

internationale mesterskaber. 

Tjele skaksommerlejren blev igen i  år afholdt i en af de første ferieuger i skoleferien, og lejren var 

som altid en stor succes med ca. 100 deltagende unge spillere samt et lederteam med erfarne 

ungdomsledere inkl. et par stormestre. Lejren arrangeres og afholdes af en selvstændig forening 

”Tjele Skaksommerlejr”, men Tjele Efterskole har ikke længere et engagement i sommerlejren ud 

over at udleje faciliteterne til lejren. Dansk Skak Union støtter lejren med et støttebeløb, og 

deltagere, som er medlem af Dansk Skak Union, får et tilskud til deltagelse. 

Ungdomslandstræneren afholdt igen i år en vellykket træningsweekend for en ”bred” 

ungdomselitetrup i Præstø i weekend’en 8.-9. juni. 

ChessHouse i Århus har i det seneste års tid, og senest i april, holdt flere 

ungdomstræningssamlinger med gode trænerkræfter og mange deltagere! Der arbejdes med 4-5 

træningssamlinger (lørdag eller søndag) for skakspillere/skaktalenter under 26 år med 

spillestyrke/rating op til ca. 2100, som er medlem af Chess House og medlem af 6.HK eller anden 

DSU Hovedekreds. Der er tilknyttet et fast træningsteam af stærke skakspillere til 

træningssamlingerne. 

Nyhedsbrevet ”Ungdomsnyt” er udgivet 2 gange i 2013. 

Lederen i Skakbladet nr. 4 omhandlede ungdomsskakken i regi af Dansk Skak Union med fokus på 

behovet for at styrke dette område i klubber og hovedkredse og på landsplan, samt skabe aktiviteter 

som kan tiltrække unge spillere som medlemmer af Dansk Skak Union. Ungdomsskakken anses af 

FU som et af de vigtigste indsatsområder for Dansk Skak Union. 

 

 
 


