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Bilag til punkt 3. på HB-mødet den 04-04-2015 
 
Forretningsudvalgets Beretning : 

 

Resu Gibraltar Open 

Amerikanske Hikaru Nakamura blev en sikker vinder af Tradewise Gibraltar Chess 

Festival, hvor de danske deltagere havde svært ved at gøre sig gældende. 

Bedste danske resultat stod Allan Stig Rasmussen helt som forventet for, og stormesterens 6.5 point 

rakte til en slutplacering som nummer 46 

 

FM Jørn Sloth genvandt Senior DM 

Forhåndsfavoritten FM Jørn Sloth genvandt Danmarksmesterskabet for seniorer. I år var det første 

gang at der var to klasser: 50+ (16 deltagere) og 65+ (34 deltagere). Da Jørn Sloth vandt sidste 

gang, var det i en stor 60+ klasse.  

 Jørn Sloth havde ½ points forspring til Jørgen Jørgensen og Jens Kølbæk inden sidste runde. Sloth 

havde ført turneringen fra start, så korrektionen måtte være god. Måske var det derfor, at partiet 

mod andenseedede Jan Rode Petersen blev remis efter kun 15 træk. Jørn Sloth kunne nu se Jørgen 

Jørgensen og Jens Kølbæk kæmpe om at komme a point med den tidligere verdensmester i 

korrespondanceskak. Partiet blev dog remis efter 39 træks intens kamp.  

Slutstillingen i toppen i 65+ klassen: 

1. FM Jørn Sloth (2310), Nordre Skakklub,  5½ point 

2. FM Jørgen Jørgensen (2196), Nørresundby Skakklub, 5 point 

3. Jens Kølbæk (2212), Nørresundby Skakklub, 5 point 

4. Svend Aage Madsen (2086), Randers Skakklub, 4½ point 

5. Per Holst (2073), Nordre Skakklub, 4½ point 

Allerede efter 6. runde stod det klart, at Per Stentebjerg-Hansen ville vinde 50+ klassen. I sidste 

runde spillede Stentebjerg en hurtig remis med John Bauneborg Nielsen og kunne læne sig tilbage 

og se, hvem der ville indtage de næste pladser på podiet. 

Slutstillingen i toppen af 50+ klassen: 

1. Per Stentebjerg-Hansen (2223), Frem. 6 point 

2. Jan Schleicher Christensen (2213), Nordre, 5 point 

3. Claus Rossen (2148), Viborg, 4½ point 

Med de to nye aldersgrupper slog deltagerantallet rekord med 50 spillere. I Helligåndshuset i 

Randers var hovedarrangør Finn Larsen igen garant for et lydefrit stævne, der fik mange rosende 

ord med på vejen fra deltagerne. 

 

To GM-normer i Chess House GM 2015 
De tre tyske Internationale Mestre i Chess House GM 2015 dominerede turneringen og både 

turneringsvinder IM Alexander Donchenko og nummer to, IM Jonathan Carlstedt, kan tage hjem 

med en GM-norm. 

 

Alexander Donchenko gjorde dermed sin GM-titel færdig. Den første norm blev scoret i Baku Open 

i september 2014, den anden Groningen mellem jul og nytår og den sidste så her i Chess House i 

vinterferien. En ung mand (f. 1998) vi kommer til at høre meget mere til. 

Donchenko havde vundet turneringen allerede inden sidste runde, så nederlaget til Carlstedt til sidst 

betød kun, at der blev scoret to GM-normer. 

IM Rasmus Svane blev delt nummer tre på deling med GM Sergey Kasparov. 

Hovedbestyrelsen 
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Bedste danske blev GM Jens Kristiansen, der spillede 8 remiser og tabte et enkelt parti til 

turneringsvinderen. Ganske usædvanligt for den danske stormester at spille så mange remiser, men 

der var tale om kampremiser, da der ikke måtte tilbydes remis inden træk 40. Jens Kristiansen vandt 

som eneste dansker rating i GM-gruppen. 

I IM-gruppen var IM Jens Ove Fries Nielsen helt suveræn. Med 7½ af 9 var han to point foran 

nummer to, IM Nikita Meskovs, i slutstillingen. 

Unge Martin Percivaldi lå efter de første seks runder godt til en IM-norm, men det blev kun til ½ 

point i de sidste tre runder, så den første norm må vente lidt for nordsjællands store talent. 

Den lokale Tom Petri startede med to tab, men scorede så 5 point i de sidste 7 kampe. Fin moral og 

en delt 3. plads til Nordres formand. 

 

Jonas Bjerre Nordisk Mester 

 

Jonas Bjerre fra Skanderborg blev en overbevisende Nordisk Mester i skoleskak ved stævnet i 

slutningen af februar i Klaksvik på Færøerne. Efter at have vundet de første 4 partier i sikker stil, 

tog han to hurtige remiser for at sikre sig titlen med scoren 5/6. 

Det blev til en sølvmedalje til Filip Boe Olsen fra Viby Skakklub. Han vandt alle partier, på nær det 

vigtige parti mod hans nærmeste konkurrent, den forsvarende mester i D gruppen, Toivo Keinanen 

fra Finland, i runde to. 

Endelig blev det til en bronzemedalje til Sophus Mechlenburg Møller fra Frem, da han i en meget 

jævnbyrdig gruppe sluttede med scoren 4/6. 

Danmark vandt en jævnbyrdig holdkonkurrence, hvor man lægger de enkelte spilleres score 

sammen for det enkelte land. Stillingen blev: 

1. Danmark 36,5 point 

2. Norge 34 point 

3. Sverige 33 point 

4. Island 33 point 

5. Finland 27 point 

6. Færøerne 16,5 point 

Årsagen var en solid præstation af alle spillere, hvor ingen af de danske spillere scorede under 50%: 

 

Gruppe A: 

4. Rasmus Thøgersen, Skive 4 point 

8. Viktor Haarmark Nielsen, Øbro 3 point 

Gruppe B: 

5. Jesper Søndergaard Thybo, Jetsmark 3,5 point 

7. Mikkel Manosri Jacobsen, BMS 3 point 

Gruppe C: 

3. Sophus Mechlenburg Møller, Frem 4 point 

8. Bjarke Hautop Kristensen, Sorø 3 point 

Gruppe D: 

2. Filip Boe Olsen, Viby 5 point 

5. Nicolai Kistrup, BMS 3 point 

Gruppe E: 

1.Jonas Bjerre, Skanderborg 5 point 

6. Nienke van den Brink, GSF-Caïssa 3,5 point 

 

 



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

  Side 3 af 6 

Senior VM for hold: IM-norm til Kåre Hove Kristensen 
Danmarks førstebræt ved Senior VM for hold i 50+ klassen, Kåre Hove Kristensen, scorede 6 af 9 

og opnåede dermed sin første IM-norm. 

Slovakiet vandt foran Tyskland og med de engelske favoritter på 3. pladsen. Danmark endte midt i 

feltet. 

I 65+ klassen var Rusland helt suveræne og vandt alle 9 kampe 

Skanderborg vandt XtraCon-Skakligaen 
Sidste års sølvvinder fra Skanderborg vandt Danmarks bedste skakrække, XtraCon-Skakligaen, med 

3 points forspring til sidste års vinder, Brønshøj. Jetsmark vandt bronze. 

Skanderborg forblev som eneste hold ubesejrede igennem sæsonen, så slutsejren er meget fortjent. 

Til sidste rundes kamp mod Jetsmark var Skanderborg forstærket i forhold til lørdagskampen med 

GM Davor Palo på førstebrættet. Davor Palo spillede remis med danmarksmester GM Allan Stig 

Rasmussen. 

Slutstillingen i XtraCon-Skakligaen: 

1. Skanderborg, 46½ brætpoint, 17 matchpoint 

2. Brønshøj, 43½ brætpoint, 14 matchpoint 

3. Jetsmark, 43 brætpoint, 13 matchpoint 

--- 

4. Nordre, 39 brætpoint, 9 matchpoint 

5. Nordkalotten, 37½ brætpoint, 10 matchpoint 

6. Hillerød, 35½ brætpoint, 9 matchpoint 

7. Århus/Skolerne, 35 brætpoint, 7 matchpoint 

8. ØBRO, 32½ brætpoint, 5 matchpoint 

--- 

9. SK1968, 29 brætpoint, 4 matchpoint 

10. Esbjerg, 18½ brætpoint, 2 matchpoint 

FM Kåre Hove Kristensen, FM Tom Petri Petersen og FM Jacob Carstensen scorede alle en IM-

norm 

 

EM i Jerusalem 
EM i Jerusalem blev vundet af GM Evgeniy Najer (2634) fra Rusland med 8½ af 11. På de følgende 

pladser kom GM David Navara (2735), Tjekkiet, GM Mateusz Bartel (2631), Polen og GM Denis 

Khismatullin (2653), Rusland, alle med 8 point. 

Bedste dansker blev IM Mads Andersen med 6 point. GM Sune Berg Hansen løb ind i to nederlag i 

de sidste to runder og endte på 5½ point. Begge taber lidt rating. 

 

Capelle la Grande  
I Capelle la Grande var GM Jens Kristiansen eneste danske deltager i den 555 mand store Open. 

Turneringen blev vundet af GM Chao Li (2728), Kina med 7½ af 9 og bedre korrektion end GM 

Vladimir Onischuk (2629), Ukraine. Jens Kristiansen scorede 5 af 9 og endte som nummer 146 med 

et lille ratingtab. 

 

Reykjavik Open 
Den hollandske stormester Erwin L’ami (2605) kunne tillade sig at tabe i 10. og sidste runde i 

Reykjavik Open og alligevel vinde den stærke turnering udelt ½ point foran GM Pavel Eljanov 

(2727), Ukraine og GM Fabien Libiszewski (2514), Frankrig. Erwin L’ami scorede 8½ af 10. Der 

deltog 273 spillere. 
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Bedste dansker blev GM Allan Stig Rasmussen med 6½ point som nummer 24, men turneringen var 

generelt dyr for danskerne i ratingsammenhæng. Samlet måtte de 13 danske deltagere aflevere 147 

ratingpoint. Den afgående DSU formand Lars-Henrik Bech Hansen var en af undtagelserne. Han 

vandt 24 elopoint og førstepladsen for spillere under 2000 i Elo. Et andet FU-medlem, Tom 

Skovgaard, vandt over IM Vladimir Poley (2269) i 6. runde og den dansk/islandske stormester 

Henrik Danielsen fik i sidste runde en fin skalp med sejr over GM David Navara (2736). 

 

Den organisatoriske beretning: 

 

Formanden stopper: 

Allerede i 2013 overvejede Tom Skovgaard og formanden seriøs at stoppe , da de 4 år vi havde 
aftalt at lægge i det var gået, men med igangsættelsen af turneringsystemet og DSU’s nye 
hjemmeside, syntes timingen at være dårlig, denne gang meddelte Tom tidligt at nu ville han 
stoppe og jeg var så i meget stor tvivl, om jeg orkede at fortsætte, da Tom har været en stor 
drivkraft i FU og min faste sparringspartner. På sidste HB-møde lavede vi nogle gode beslutninger, 
især igangsættelsen af holdmodulet i turneringsystemet , samt de ungdomstiltag , vi forhåbentligt 
beslutter i påsken, at jeg syntes jeg skulle give det en chance mere, hvis jeg kunne sammensætte 
det rigtige hold. Da jeg i løbet af noget tid fandt ud, at jeg ikke rigtigt havde energien til at arbejde 
meget for at finde et nyt fu-medlem, stod det mig helt klart, at det var fordi at lysten til at 
fortsætte ikke var tilstede og man skal have lyst og energi , samt syntes det er sjovt for at gøre den 
nødvendige indsats, dette meddelte jeg en enkelt, der bad mig vente et par uger og tænke over 
det, men resultatet blev det samme , så det blev meddelt FU på et skype møde, og derefter 
meddelt HB, umiddelbart efter. 

Der gik så nogle få dage inden vi fik lavet en officiel pressemeddelelse. Da jeg meddelte min 
afgang informerede jeg FU om at jeg ikke ville blande mig i hvem der ville skulle efterfølge mig og 
jeg kun ville agere i de sager, der skulle afgøres lige nu og her , men sager der rakte udover 
påsken, skulle varetages af de 3 der ikke er på valg og det har jeg overholdt loyalt overfor mig selv 
og DSU. 

Dette har naturligvis medført at de 3 tilbageværende fik meget travlt og særligt Poul Jacobsen, har 
været pålagt en urimelig arbejdsbyrde op til denne påske, hvor han også er hovedmanden bag det 
nye hold, der stiller op og bagved DM-stævnet.  

Så jeg håber HB kan undskylde at alle arbejdsgange har været temmelig pressede denne gang. 

Vi var ved at begynde forhandlingen om at ansætte Thomas Vestergaard på mere tid, og han var i 
gang med at forhandle sig ned i tid på hans andet arbejde, da han i stedet blev tilbudt mere tid på 
dette og som konsekvens af dette valgte at opsige sit arbejde i DSU, hvilket selvfølgelig blev 
modtaget med overraskelse I FU. 

De tilbageblevne har valgt at skynde sig langsomt med at ansætte en afløser, da det kan være 
jobsammensætningen måske skal ændres med en ny profil. 

Jobbet med at rate udenlandske turneringen er blevet varetaget af Per Rasmussen med dygtighed 
, hurtighed og stor faglighed til FU og alle impliceredes store tilfredshed, og det vil være til stor 
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gavn for os at Per fortsætter i denne funktion og også overtager andre kartoteksopgaver i 
fremtiden. 

Kontrakten med Entercard er jeg ved at forhandle på på plads med Køge samt med Entercard, der 
har ændret i kontrakten og lavet den mere spiselig for Køge og DSU. Jeg har snakket med IM 
Malcolm Pein og de er meget interesserede i at lave aftalen med DSU, og jeg håber det falder på 
plads meget hurtigt. 

 

Ungdomsskak 

Jf. vedtagelsen på HB-mødet i februar måned afholdes Ungdoms-DM 2015 af skakklubberne 

Amager og Nørrebro i samarbejde, og planlægningen er i gang. Og Køge Skakskole, som også 

havde givet tilbud på U-DM 2015, har sagt ja tak til at arrangere Ungdoms-DM i 2016, så dette er 

også på plads nu! Der er dog opstået lidt tvivl om Amager og Nørrebro kan arrangere i 2015 eller 

man skal bytte med Køge, dette vil blive drøftet på påskens møder. 

 

Udvalget, som blev nedsat på HB-mødet i nov. 2014, har færdiggjort forslag vedr. Ungdoms 

Grandprix og Ungdoms Hold-DM i forlængelse af de drøftelser, der har været på HB-seminarerne i 

november 2013 og november 2014. Forslagene omfatter Ungdoms Grandprix som en ramme for de 

eksisterende ”Junior Grandprixer”, som flere hovedkredse har kørt i en årrække, og med et 

finalestævne, samt et forslag for et Ungdoms Hold-DM stævne. Forslagene foreligger fra udvalget 

inkl. afsnit til Skakhåndbogen, således at der kan behandles og forventeligt besluttes på HB-mødet i 

påsken, så grundlaget er klar til den kommende sæson ude i klubber og hovedkredse. 

Der henvises endvidere til ungdomslandstræner Mads Boe’s beretning mht. eliten og den lidt 

bredere kreds af seriøse ungdomsspillere, som Mads Boe også har aktiviteter med. 

 

 

Turneringssystemet 

Den 28. februar blev en ny og væsentligt opdateret version af den generelle guide og introduktion til 

Turneringssystemet udgivet. Guiden kan ses af alle på DSU’s hjemmeside, og den nye version er 

udbygget mht. beskrivelser af en række features, og omfatter også beskrivelse af de nyeste features: 

Monrad rundelægning, Dansk hurtigskak- og lynskakrating samt diverse nyt bl.a. ifm. spiller-

udskiftning og -udtræden. 

Turneringssystemet er endvidere opdateret på nogle af de punkter, som blev drøftet på mødet d. 31. 

januar mellem DSU, leverandøren og superbrugerne. Bl.a. er udskrifterne forbedret og der er også 

nu introduceret understøttelse for et ”spil-når-du-vil” koncept, hvor en spiller kan få point i en 

runde, hvor han/hun ikke spiller. 

Endvidere er der nu i forlængelse af beslutningen på HB-mødet i februar indgået aftale med 

leverandøren om udarbejdelse af et ”Holdskak”-modul, som skal være klar til næste sæson. 

Holdskak-modulet bliver lavet så det kan benyttes både til Divisionsturneringen, inkl. XtraCon 

Skakligaen, og til hovedkredsenes holdturneringer. 

 

Dansk Skak Union’s hjemmeside på www.skak.dk  

Status omkring Skakserveren, som har kørt med daglige brugere i hele perioden siden lanceringen, 

er, som bekendt, at der ikke investeres yderligere midler og ressourcer i vedligeholdelse og 

forbedringer, og at der heller ikke længere er kontakt til udviklerne og ikke har været det i en lang 

periode. Det er heller ikke længere muligt, teknisk, at holde medlemsbasen opdateret på 

http://www.skak.dk/
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skakserver.dk, hvorfor adgangen og informationen ikke vedligeholdes for DSU’s medlemmer. Hvor 

længe skakserver.dk skal holdes i drift på denne ”as is”-basis bør overvejes af HB. 

Generelt bør DSU samtidig holde øje med de muligheder der er på vej fra FIDE og ECU vedr. 

online-tjenester, hvor der eventuelt på et tidspunkt vil kunne arrangeres nationale matcher, events 

og livetransmissioner o.lign. Der er dog ikke i dag umiddelbare fordele ved eller grundlag for at 

lave nationale aftaler med FIDE’s, ECU’s eller andres online-sites. 

Fide er dog på vej med nye også nationale tiltag og mesterskaber internationalt på deres nye server 

og det bør overvejes at vi går i gang med at udnytte de muligheder der ligger i dette. 

 

Til slut vil jeg afslutte denne sidste HB-beretning med en tak for samarbejdet i de 6 år som 
formand, men også de 16 i HB, der gik forud for disse. 


