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Forretningsudvalget beretning 
November 2013 
 
Siden sidste HB-møde er meget af tiden gået med internationalt arbejde i FIDE, ECU 
og Nordisk Skak Union, samt med arbejdet med det nye turneringssystem og skaksalgets nye 
hjemmeside, der netop er gået i luften. Derudover har vi haft møde med DIF. Vi kommer tilbage til 
alt dette nedenfor under den organisatoriske del, efter resultatdelen. 
 
 
Resultaterne siden sidst 
 
Sølv ved NATO-mesterskaberne 
Det danske hold ved NATO-mesterskaberne i Warszawa opnåede den bedste placering nogensinde, 
da holdet kan rejse hjem med sølvmedaljer. Individuelt endte Finn Pedersen på en bronzeplads. 

DM i hurtigskak for seniorer 
FM Jørn Sloth vandt hurtigskak DM for Seniorer i Odense med ½ points forspring til Pouelsten 
Holm Grabow. Kaj Rosell tog bronze på bedre korrektion end Henning Nielsen og Per Holst. 

Nicolai V. Pedersen vandt DM i hurtigskak 
Den lokale spiller IM Nicolai V. Pedersen blev en overbevisende vinder af DM i hurtigskak med 6½ 
af 7. Det halve point blev afgivet mod forhåndsfavoritten GM Sune Berg Hansen, der blev nummer 
to med 6 point. Sune Berg måtte også afgive ½ point til FM Martin Matthiesen. 

GM Allan Stig Rasmussen blev nummer 3 på bedre korrektion end IM Andreas Hagen, de scorede 
begge 5 point. 

Jens Kristiansen vandt Senior NM 
Med 7 af 9 uden tabspartier vandt GM Jens Kristiansen Senior NM på Bornholm foran GM Fridrik 
Olafsson. Askell O. Karason og FM Jørn Sloth, der alle endte ½ point efter. 

 
Jens Ove Fries Nielsen Odensemester 
Det blev den øverste gruppes lavstratede spiller, IM Jens Ove Fries Nielsen fra Viborg, der løb med 
førstepræmien på 3.000 kr ved årets Odensemesterskak på Giersings Realskole. Jens Over Fries 
Nielsen gik som eneste spiller i gruppen ubesejret igennem turneringen. 

Slutstillingen i øverste gruppe: 
1. IM Jens Ove Fries Nielsen (2383), Viborg, 3½ point 
2. GM Allan Stig Rasmussen (2497), Jetsmark, 3 point 
3. IM Andreas Skytte Hagen (2420), K41, 2½ point 
3. IM Steffen Pedersen (2421), Skanderborg, 2½ point 
5. IM Rasmus Skytte (2423), Århus/Skolerne, 2 point 
6. FM Igor Teplyi (2389), Nordre, 1½ point 

Oslo Chess International 2013 
GM Simen Agdestein vandt Oslo Chess International 2013 med 7 af 9 og ½ points forspring til GM 
Evgeny Postny og GM Andrei Istratescu. Sidstnævnte slog i sidste runde IM Mads Andersen, så der 
ikke blev nogen dansk GM-norm i denne omgang. Mads Andersen kan dog kigge tilbage på en 
vellykket turnering med en 8. plads og sætte 13 Elo-point ind på kontoen til ny personlig rekord, 
2489. 

 

Hovedbestyrelsen 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

  Side 2 af 6 

NM 2013/XtraCon Grand Master 
Den ukrainske GM Yuri Solodovnichenko vandt suverænt NM 2013/XtraCon Grand Masters 2013 
med 7½ af 9 og et halvt points forspring til svenske IM Axel Smith, der nu kan kalde sig Nordisk 
Mester. Samtidig scorede den 26-årige svensker sin første GM-norm. 

Bedste dansker blev IM Andreas Skytte Hagen, der i sidste runde med sort slog Peter Heine 
Nielsen. Andreas Skytte Hagen delte tredjepladsen med GM Henrik Danielsen, Island og GM 
Evgeny Gleizerov, Rusland. 

Jens Kristiansen ”Nordens Skakspiller 2013” 
Ved NM i Køge valgte de nordiske skakforbund GM Jens Kristiansen som årets skakspiller i 
Norden 2013. Baggrunden er selvfølgelig seniorverdensmesterskabet, der blev vundet sidste år i 
november. 

Europa Cuppen på Rhodos - GM-norm til Mads Andersen 
IM Mads Andersen var et sikkert førstebræt på Team Nordea Skanderborgs hold i Europa Cuppen 
på Rhodos. Med 5 af 7 blev det til Mads Andersens tredje GM-norm, men da den ”kun” var på 7 
partier, mangler Mads stadig én norm for at blive stormester. Skanderborg endte dog næstsidst 
samlet. Jetsmark endte som nummer 26 af de 53 hold. 

G-Team Novy Bor fra Tjekkiet vandt overraskende Europa Cuppen for klubhold. De formåede at 
distancere hele fire hold med over 2700 i gennemsnitsrating. 

Brønshøj i spidsen for XtraCon-Skakliagen 
Sidste års nummer fire, Brønshøj, lagde hårdt ud i de to første kampe i XtraCon-Skakligaen og er 
klart i spidsen. I første runde slog Brønshøj K41 med 6½ - 1½ og i anden runde blev 
hjemmebaneholdet Hillerød kørt over med en 1 – 7 sejr. Også Skanderborg, Jetsmark og 
Århus/Skolerne vandt begge kampe i turneringens første dobbeltrunde. 

Dansk sejr i Manhemm Open 
Bjarke Hautop Kristensen Sorø Skakklub var udtaget til at deltage i den traditionsrige Mamhemm 
Open i Göteborg. En turnering der har været arrangeret de seneste 33 år. Bjarke scorede 5/7 og 
vandt flot turneringen på bedre korrektion end to svenskere, selvom han tabte det sidste parti. 

EM for hold i Warszawa 
Danmark blev nummer 27 blandt de 38 deltagende hold. 3 sejre, 4 nederlag og to uafgjorte kampe 
blev det til. 

Individuelle resultater: 
1. GM Sune Berg Hansen, 4 af 8 
2. IM Jakob Cang Glud, 2 af 6 
3. GM Davor Palo, 3½ af 6 
4. GM Allan Stig Rasmussen, 4 af 8 
5. IM Mads Andersen, 5 af 8 

Aserbajdsjan vandt EM i Warszawa et point foran Frankrig på andenpladsen. Rusland fik bronze. 

Senior VM 
GM Jens Kristiansen vandt sølv ved Senior VM i Rijeka i Kroatien. Verdensmesteren fra 2012 
måtte således træde et enkelt skridt ned af rangstigen, men som seedet nummer 11 og med en start 
med 1½ af 3, må det være en tilfreds dansker, der modtager sølvmedalje og 2.000 Euro. 

Jens Kristiansen endte ligesom vinderen GM Anatoly Vaisser (2523) fra Frankrig med 8½ af 11, 
men franskmanden havde bedst korrektion. 
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Organisatorisk siden sidst 
 
FIDE 
FIDE havde ekstraordinært møde i Tallinn samtidigt med det årlige normale ”Executive board 
meeting”. I dette møde deltog jeg som fungerende zoneformand i stedet for Anil Surrender, 
Sverige. Mødet har som sædvanlig en gigantisk dagsorden på denne gang 76 punkter og dertil 56 
annexes, hvoraf mange er blevet udarbejdet af de forskellige kommissioner i løbet af ugen op til 
mødet. En del af disse udleveres på mødet og 5 minutter efter skal der stemmes om dem på mødet, 
hvilket betyder man skal virkelig være oppe mærkerne for at følge med og få stemt rigtigt, eller 
stole på arbejdet i kommissionerne. Denne gang var det værste at de nye regler for skakspillet blev 
omdelt minuttet før afstemningen, hvilket gjorde det svært at nå at protestere mod noget specifikt. 

Titler bliver også godkendt på mødet og denne gang fik vi godkendt en IM titel til David Bekker-
Jensen – det kræver dog at han først opnår de 2400 i FIDE-rating. Vi fik godkendt 4 nye IA-titler 
til Aage Dalstrup Olsen, Peter Erik Olsen, Hans Milter Pedersen og Per Rasmussen. Ved det 
efterfølgende Presidential Board meeting i forbindelse med VM-matchen blev også Verner 
Christensens IA-titel godkendt, og også Tom Skovgaards IA-titel var på dagsordenen, men der 
manglede en enkelt formular, der nu er indsendt og titlen bliver formentlig godkendt snart. 

Mødet i Tallinn bar præg af at være optakten til præsidentvalget i FIDE ved Skak-OL i Tromsø i 
august 2014. FIDE præsidenten holdt en meget lang tale om bl.a. hvorfor han måske ikke ville stille 
op til genvalg, for til sidst at meddele at han stillede op. Hans modkandidat bliver Garry Kasparov, 
der i Tallin indbød alle til en reception, hvor den længe ventede meddelelse om at han stiller op til 
præsidentvalget blev offentligjort.  Samtidigt kom det frem hvem der stiller op med ham, og holdet 
er sammensat af folk fra alle kontinenter, heraf en del pengestærke personer, der giver håb om at få 
flere kommercielle sponsorer til skakken. HB vil forud for olympiaden tage stilling til, hvem vi vil 
støtte ved præsidentvalget, og umiddelbart ser det ud til at Kasparov er det bedste af de mulige 
valg. Alle detaljer om mødet kan downloades fra FIDE’s hjemmeside på www.fide.com.  

 
ECU 
ECU havde møde under EM for landshold i Warszawa. Denne gang valgte vi ikke at deltage , men 
sende en fuldmagt med den norske deltager. På mødet skete ikke meget. Men den tidligere FIDE 
vicepræsident Zurab Azmaiparashvili meddelte at han stiller op mod Silvio Danilov, Bulgarien. 
Danilov har siddet på posten siden OL i 2010 og gjort både gode og knap så gode ting. På hans hold 
til det næste valg vil der være nordiske repræsentanter. Om der kommer en 3 mand til valget fra 
Vesteuropa er pt. uklart. 

 
Nordisk Skak Union 
I forbindelse med NM i Køge var DSU vært for Nordisk møde. Mødet blev som sædvanlig holdt i en 
god stemning, og det vigtigste punkt var at det lykkedes at overtale Johan Sigemann til at forsætte 
som generalsekretær i forbundet i endnu en periode. Endvidere blev det besluttet, at se på reglerne 
for de nordiske mesterskaber, som i øjeblikket ikke fungerer optimalt, og det blev besluttet at give 
et økonomisk tilskud til både det åbne mesterskab og kvindemesterskabet, samt forpligte landene 
til at sende deltagere. 

Det blev også besluttet at lave et nordisk hurtigskakmesterskab i København i en forårs weekend. 
Vinderen vil få adgang til Norway Chess Cup i Stavanger i Juni, med Magnus Carlsen og verdens 
eliten. Nordisk skak union bevilligede 5.000 kr, men vi kommer også til at spæde til. Det kan blive 
et fantastisk mediebegivenhed - måske på Københavns Casino, der tidligere har tilbudt os lokaler!? 

Det er meningen at spillerne selv skal betale ophold, vi laver stævnet og finder nogle præmier. 
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DIF 
Dansk Idrætsforbund havde desværre – som ventet – ikke i sinde at se på selve idrætsbegrebet, og 
vi bliver derfor ikke optaget som medlemmer af DIF i denne omgang heller. Formanden har 
deltaget i et opfølgningsmøde med DIF sammen med bridgeforbundet. Mødet foregik i en god tone 
og DIF ville gerne hjælpe til med at prøve at skabe lidt gennembrud for tankesporten, ligesom 
konkret hjælp og samarbejde om fx projekter vil være en mulighed fremover, men lige nu synes 
vejen lukket til optagelse i både DIF og DGI, og vi står således stadig alene. 

 
Skaksalget 
Arbejdet med skaksalget skrider stadig fremad, og omkring 20. november åbnede vi for den nye 
hjemmeside, der er i direkte kontakt med regnskabssystemet, hvilket indebærer utrolig mange 
fordele. Årsresultatet tegner til at blive bedre end vi forsigtigt antydede ved sidste HB-møde, så 
fremtiden ser lidt bedre ud hele tiden. 

 
Budgetbehandlingen 
Der er fremkommet ønsker om flere penge til Seniorarbejdet fra Bent Sørensen og til 
juniorelitearbejdet fra Mads Boe, og måske trænger eliten også til en lille forøgelse – alt sammen 
ting, der skal drøftes under budgetbehandlingen. 

 
VM-Matchen 
Formanden havde sat DSU’s presseansvarlige, Thomas Vestergård, til at være oppe på mærkerne 
med mange pressemeddelelser og gerne lave nogle arrangementer i forbindelse med VM-matchen 
mellem Anand og Magnus Carlsen. Nedenfor, i Thomas Vestergård’s rapport, kan ses hvad vi fik ud 
af det. 

-------------------------------- 

VM- Matchen i medierne  

/Thomas Vestergård 

 

Peter Heine Nielsen var selvfølgelig en meget efterspurgt ekspertkommentator under VM og var 

gæst bl.a. i Godmorgen TV, TV2 Nyhederne, TV2 News med flere. Et udpluk: 

 Peter Heine på radio 24/7 om 3 parti: http://arkiv.radio24syv.dk/video/8937599/ak-24syv-

16-11-2013  

 Peter Heine DR2 Morgen 13. november http://www.dr.dk/tv/se/dr2-morgen/dr2-morgen-

med-niels-krause-kjaer-og-anja-bo-118#!/22:00  

 Peter Heine TV2 Østjylland: 

http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=368:carlsen-i-

front&catid=9&Itemid=147 

 Peter Heine Nielsen med fra Stockholm TV2 Nyhederne: 

http://nyhederne.tv2.dk/udland/2013-11-22-nordmand-ny-verdensmester-i-skak 

 

Andre skakspillere i medierne om matchen: 

 Sune Berg Hansen i DR Sporten: 

http://www.dr.dk/Sporten/Oevrig_sport/2013/11/21/101508.htm 

 Allan Stig Rasmussen i DR2 Nyhedstimen 21. november: http://www.dr.dk/tv/se/dr2-

nyhedstimen/dr2-nyhedstimen-67#!/  

 Dara Akdag og Thomas Vestergård i DR2s morgenfjernsyn den 22. 

november: http://www.dr.dk/tv/se/dr2-morgen/dr2-morgen-19#!/24:31 

http://arkiv.radio24syv.dk/video/8937599/ak-24syv-16-11-2013
http://arkiv.radio24syv.dk/video/8937599/ak-24syv-16-11-2013
http://www.dr.dk/tv/se/dr2-morgen/dr2-morgen-med-niels-krause-kjaer-og-anja-bo-118#!/22:00
http://www.dr.dk/tv/se/dr2-morgen/dr2-morgen-med-niels-krause-kjaer-og-anja-bo-118#!/22:00
http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=368:carlsen-i-front&catid=9&Itemid=147
http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=368:carlsen-i-front&catid=9&Itemid=147
http://nyhederne.tv2.dk/udland/2013-11-22-nordmand-ny-verdensmester-i-skak
http://www.dr.dk/Sporten/Oevrig_sport/2013/11/21/101508.htm
http://www.dr.dk/tv/se/dr2-nyhedstimen/dr2-nyhedstimen-67#!/
http://www.dr.dk/tv/se/dr2-nyhedstimen/dr2-nyhedstimen-67#!/
http://www.dr.dk/tv/se/dr2-morgen/dr2-morgen-19#!/24:31
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 Skak ikke verdens ældste spil – DR Detektor, Thomas Vestergård:  

http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2013/11/14161930.htm#.UoU023ikiws.facebook  

 Radioindslag: http://www.dr.dk/radio/player/ondemand/legacybyrid/1632305#!/ 

 

TV2 – søg på skak:  

 http://google.tv2.dk/?cx=016896774740131351559%3A_4fu6oc1l94&cof=FORID%3A9&i

e=ISO-8859-1&q=skak&sa=S%F8g&siteurl=http%3A%2F%2Ftv2.dk%2F 

Svend Novrup var også med i TV2 Nyhederne. 

 

DR – søg på skak: 

 http://www.dr.dk/search/Result?query=skak  

 

Pressedækning 
Dansk Skak Union sendte pressemeddelelser ud efter hvert parti. Vi har givet interview til bl.a. 

Ritzau og Jyllandsposten. Omkring 20 forskellige journalister har henvendt sig telefonisk, hvilket 

bl.a. har givet sig udslag i ovennævnte TV-indslag, da de fleste henvendelser var forespørgsler på 

skakspillere, der kunne optræde i medierne. Marie Frank var også blevet indbudt til TV2 nyhederne, 

men blev aflyst i sidste øjeblik, da Christian Friis Bach gik af som minister og tiden skulle bruges 

på det. 

 

Live fra 6. parti 
DSU, KSU og BMS var sammen om at vise 6. parti live fra Tapeten i Ballerup med IM Nikolaj 

Mikkelsen med flere som kommentator. Over 5000 visninger er det blevet til på hjemmesiden. 

Undervejs var der lidt tekniske problemer på grund af en belastet netforbindelse, men sidst på dagen 

gik det rigtig fint og seertallet svingende mellem 100 og 140 af gangen. 

 

Hjemmesiden 
Der har mig bekendt aldrig været så mange besøgende på hjemmesiden som under VM. Rekorden 

var lørdag den 16. november med 8.874 besøg. Også torsdag den 21. og fredag den 22. november 

kom vi over 8.000 besøgende. Se bilaget for hele statistikken.  

Det var også en succes af have Andreas Kastberg fra SK1968 ved ringside. Hans første længere 

rapport fra Channai er pt. læst af 3274 besøgende. 

-------------------------------- 
 
Meget flot arbejde af unionens presseansvarlige og nu er det op til HK, Klubber og Union at få 
noget ud af den massive pressedækning. 

 
Divisions og holdturneringsopstarten 
Pga. problemer med samspillet mellem det nye kartoteksystem og divisionsturneringsystemet kom 
styrkelisterne først på plads dagen inden opstart af divisionsturneringen. Og de enkelte 
hovedkredses holdturneringer, bortset fra 1.HK’s, var ikke oppe at køre ved turneringsstart. Her vil 
jeg gerne slå fast, at DSU intet har med problemerne med opstarten af HK-holdturneringerne at 
gøre. Når det er sagt, vil det føles mest trygt for alle, hvis vi får bygget et holdturneringsmodul ind i 
DSU’s nye turneringssystem – et arbejde vi måske skulle igangsætte i det nye år, så det kunne være 
klar til holdturneringssæsonen 2014-15. Der er dog andre dele vi også ønsker bygget ind i systemet, 
såsom rundelægningssystemerne Monrad og Swiss. 

 
 

http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2013/11/14161930.htm#.UoU023ikiws.facebook
http://www.dr.dk/radio/player/ondemand/legacybyrid/1632305#!/
http://google.tv2.dk/?cx=016896774740131351559%3A_4fu6oc1l94&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=skak&sa=S%F8g&siteurl=http%3A%2F%2Ftv2.dk%2F
http://google.tv2.dk/?cx=016896774740131351559%3A_4fu6oc1l94&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=skak&sa=S%F8g&siteurl=http%3A%2F%2Ftv2.dk%2F
http://www.dr.dk/search/Result?query=skak
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IT og den ny hjemmeside 
Hjemmesiden på www.skak.dk kører fint med mange læsere og med stabil drift hos XtraCon, hvor 
også DSU’s øvrige IT-systemer er host’et og fungerer stabilt. Etableringen af en udvidet backup-
plan er under aftale med XtraCon omkring kartoteks- og turneringssystemet, da der er behov for at 
have backup både for de seneste dage samt længere tilbage i tid (måneder og år). Det er endvidere 
aftalt med Network Media at hjemmesiden for DM 2014 gøres klar snarest muligt. 

Dansk Skak Union's officielle side på Facebook rundede her i november 1000 "fans" (personer, der 
har klikket "synes om" til siden og modtager nyhedsopslag mv.), hvilket er en fin milepæl for en 
sådan side på FB. Selvom dette ikke skal overfortolkes, er det helt klart at vi har en 
markedsføringskanal på Facebook, som giver os god synlighed, og som Thomas Vestergård har 
dyrket fint op med nyhedsopslag og billedserier m.m. 

 
Dansk Skak Union’s første live-udsendelse på nettet 
Som det er nævnt ovenfor i beretningen om pressedækningen af VM-matchen, producerede DSU 
for første gang nogensinde en ”live-udsendelse” på nettet lørdag d. 15. november med en 
transmission fra VM-matchen’s 6. parti, i samarbejde med BMS Skak og KSU. Thomas Vestergård 
har anskaffet udstyr og software til at der kan laves en web ”TV-transmission” med 
kommentatorer, livebræt og analysebræt, og VM-partiet blev kommenteret i Ballerup hos BMS 
Skak, hvor der var et publikum, samtidig med at kommenteringen kunne følges på nettet – dog 
med visse begrænsninger pga. utilstrækkelig netforbindelse fra stedet. 

Teknikken til sådanne live-udsendelser er blevet så billig nu, at denne form for produktioner er 
blevet relevant fremadrettet. Ud over teknikken inkl. god Internet-forbindelse kræves der dog 
naturligvis også den personlige indsats af ”studievært, kommentator, producer og tekniker(e)” – 
eventuelt sammenfaldende på færre personer. Vi ser i dag fremragende live-produktioner på nettet 
fra de største internationale skak-begivenheder, senest fra VM-matchen, hvor seertallene blev sagt 
at være flere millioner mennesker. Og også herhjemme har der været live-transmissioner fra 
turneringer i Køge. For Dansk Skak Union’s vedkommende bør et budget til events af den art 
overvejes fremadrettet. 

 
Ungdom 
Der har ikke været særlige breddearrangementer for ungdom i den forløbne periode i DSU. Mht. 
eliten henvises til beretning fra ungdomslandstræner Mads Boe, hvor der er god aktivitet. 

De vigtigste tiltag på ungdomsområdet omhandler etableringen af de landsdækkende aktiviteter, 
værktøjer og rammer for ungdomsskakken mht. Ungdoms Grandprix, Ungdomshold og 
hurtigskakrating, som er et af emnerne for det forestående HB-seminar 30. november 2013. 

 
 

 


