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Bilag til punkt 3. på HB-mødet den 2. Februar 2014 
 
Det er ikke længe siden sidste HB-møde, så der er ikke sket så meget nyt, mest 
aktivitet  har der været omkring turneringsystemet, som vi sender i luften i 1. 
udgaven , den  1. februar, de sidste detaljer omkring bruger manual og videoer er ved at falde på 
plads i disse dage. I opstarten er Thomas Larsen, Poul Jakobsen, Tom Skovgaard og Lars-Henrik 
Bech Hansen, superbrugere for at tage presset væk fra Michael Nielsen. 
Vi glæder os meget til at få denne del færdig og komme i gang med at fastlægge del 2, med 
Lyn og hurtigskakrating, samt selve rundelægningen i Monrad og Swiss. Datoer og aftaler for dette 
er vi ikke begyndt at forhandle, det er udsat til efter vi har sat del 1 i gang.  
 
Internationalt er kampen om FIDE for alvor begyndt, med beskyldninger på kryds af tværs 
anonyme breve med kontraktudkast osv. FIDE er voldsomt presset så kampen bliver ikke køn.  
HB skal tage stilling til hvad vi gør på mødet i Påsken, meget tyder på de nordiske lande vil prøve at 
stå sammen, for at få bare lidt indflydelse. 
 
Skaksalget kom ikke ud med det forventede lille underskud, men derimod et lille overksud efter et 
godt julesalg og 2014 er kommet godt i gang. 
 
Jacob Aagaard har opsagt sin stilling pr. 1.April og vi skal tage stilling til hvordan vi kommer 
videre.  
 
Det ser også ud til at blive et spændende skak år i 2014, med mange danske internationale 
turneringer. 

 

Hjemmesiden www.skak.dk 
Vores hjemmeside på www.skak.dk dækker både dansk og international skak godt, og på 

statistikkerne på "chart.dk" og på hjemmesiden selv vedr. antal læsninger af nyhederne kan det ses, 

at der er mange læsere. 

Der var i slutningen af december 2013 nogle enkelte, spredte dage med lidt ustabil drift, men 

hjemmesiden er i starten af januar blevet flyttet til en mere sikker og robust platform hos vores 

udbyder Network Media, og der har ikke siden været problemer. 

 

DM-hjemmesiden er åbnet for DM 2014, og DM-arrangøren har en erfaren kender af Joomla-

platformen, som benyttes, hvilket er meget positivt, da DM-siden dermed kan blive både håndteret 

og måske også trimmet lidt fremadrettet. 

 

Ungdomsskak 
Der har været en udbudsrunde vedr. Ungdoms-DM 2014 på DSU's hjemmeside, og det er en glæde 

at Skanderborg Skakklub igen har erklæret sig parat til at arrangere U-DM i 2014. Weekend'en for 

U-DM er 3. - 5. oktober 2014, og det er denne weekend, hvor der tidligere blev afholdt Juniorhold-

DM på Tjele Efterskole, at U-DM fremover vil søges afholdt. 
 

Divisionsturneringen: 

 

Afslutningen i skakligaen er ramt af melodi Grand Prix, som afholdes den pågældende weekend i 

Odense. Der arbejdes på at finde en løsning, men jeg kender pt ikke status herpå… 

 

Hovedbestyrelsen 
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 Der sendes i år for lidt live fra runderne i skakligaen. Det er efterhånden mere undtagelsen end 

reglen, at der sendes live fra runderne. Måske vi skal til at overveje om det skal være obligatorisk at 

sende live? Eller være meget mere præcise med at lægge turneringen, så dem der kan lave live eller 

vil sørge for der bliver det, får hjemmekampene? 

 

Regler mod snyd: 

Efter en episode under Øbro Nytår, hvor én er blevet taget i mobil snyd, har FU spurgt 

Dommerforeningen om der var behov for regelændringer. 

 

Dommerforeningen er kommet tilbage med en melding om, at de mener at de nuværende regler 

fuldt ud kan dække behovet for sanktioner i koordinerede turneringer. Vi har bedt dem om, at 

overveje om vi også kan lave nogle regler for hvordan vi giver sanktioner i de øvrige turneringer, 

samt om vi eventuelt skal have et ”diciplinærudvalg” til at tage sige af sagerne.  

 

Skakhåndbogen: 

 

Skakhåndbogen er opdateret, men der er konstateret nogle mangler: Reglement for hurtigskak for 

seniorer (skal vedtages i HB), afstemning af regler omkring Elo-rating fra Skakhåndbogen til 

FIDE’s regler, beskrivelsen af krav til titelturneringer m.v. (godkendte betænkningstider m.v.) samt 

nogle småjusteringer jfr. Leif Jensen.  

 

Herudover er dommerforeningen gået i gang med at oversætte de nye regler til dansk. Forventes at 

kunne vedtages på HB-mødet i påsken. 

 

Jeg har bedt skaknævnet om at overveje om der er flere kendelser fra skaknævnet, der skal refereres 

i Skakhåndbogen. De seneste er efterhånden ved at have nogle år på bagen. 

 

Faste oplysninger: 

Er under opdatering og redigering. Planen er at lave en elektronisk udgave, som i første omgang 

udgives på en cd.  Forventes at kunne udleveres på HB-mødet i påsken. Der mangler pt. nogle 

kontrakter, Det var i første omgang meningen at lave en internetbaseret udgave, men på grund af 

sikkerheden og personfølsomme oplysninger er denne ide opgivet.  
 
Af den oprindelige 14 mand store gruppe danske dommere som deltog i, og bestod, FIDEs 

dommerkurset i Odense 2011, har en pæn stor del udnyttet muligheden og erhvervet sig 

internationale dommertitler. 

 

De nye IA med teoretisk uddannelse er: Tom Skovgaard, Peter Olsen, Aage Olsen, Thomas Larsen, 

Hans Milter Pedersen, Per Rasmussen, Verner Christensen, Poul Jacobsen 

Ny FA med teoretisk uddannelse er: Brian Lorenzen 

 

Pokalturneringen planlægges afviklet efter den sædvanlige skabelon med Hovedkreds 

kvalifikationer og finalestævne på Hotel Scandic i Odense. 

 

FIDE har indført nye aldersgrænser for seniorer, og det er oplagt at følge disse i pokalturneringen. 

Overvejelserne går pt. på om der skal spiller i 2 seniorgrupper, umiddelbart mener vi at alle seniorer 

skal spille i samme gruppe, og at vi i hvert fald i 2014 skal bevare de frie ordninger for deltagelse i 

senior turneringen. 


