
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Beretning til HB møde 30. august 2015. 
 

 

Udvalgte resultater siden Påsken 2015. 
 

GM Sune Berg Hansen gik som eneste spiller ubesejret gennem årets 

Landsholdsklasse og vandt sin syvende DM-titel et halvt point foran GM Curt 

Hansen, der med 6 af 9 leverede et flot comeback til toppen af dansk skak. Sune Berg 

Hansen er dermed den spiller i Danmark, der efter Erik Andersen (12 titler), har 

vundet DM flest gange. På en delt 3. plads bemærker man sig Kassa Korley, som 

dermed indledte sin karriere som FIDE dansker på allerbedste vis. 

Kvindernes DM klasse blev suverænt vundet af WFM Sandra de Blecourt Dalsberg, som kun afgav 

½ point og sluttede med 1,5 point forspring til WFM Marie Frank-Nielsen & Ellen Kakulidis der 

begge sluttede på 5 point. 

Med 5½ point vandt FM Bjørn Møller Ochsner Kandidatklassen, ½ point foran en gruppe på 3 

bestående af  FM Jakob Aabling-Thomsen, FM Martin Haubro og FM Martin Matthiesen. 

Som den bedst placerede juniorspiller i Kandidatklassen på en niendeplads med 4/9 sluttede Sophus 

Mechlenburg Møller fra Frem (født i 2000) Og han er dermed Juniordanmarksmester 2015 

Sondex Cup med imponerende 132 deltagere blev vundet af GM Jacob Vang Glud foran FM Bjørn 

Møller Oschner og IM Nikolaj Mikkelsen der delte 2. pladsen. 

 

GM Henrik Danielsen vandt Copenhagen Chess Challenge turneringen i Ballerup, på bedre 

korrektion end IM Thorsten Michael Haub, Tyskland, som foruden andenpladsen kunne glæde sig 

over sin 3.die GM norm. 83 spillere fra 11 lande deltog i turneringen, der spillede ni runder på fem 

dage. Med seks stormestre og 10 IM’er var turneringen den stærkeste af de 11 CCC-turneringer, der 

har været afviklet. 

 

Ved nordiske mesterskaber i pigeskak, som blev afviklet i Kolding den første weekend i Maj, blev 

Ellen Fredericia med en 3. plads i gruppe B eneste danske medaljetager.  

 

KEMP & LAURITZEN Chess 2015 blev vundet af FM Sergio Adan Bermudez med 7 points af 9, 

hvilket var rigeligt til en IM-norm. 

 

Kim Heiner-Larsen fra Bornholms Skakklub kan kalde sig verdensmester. I en turnering arrangeret 

på den græske ø Kos af ACO, Amateur Chess Organisation, blev Heiner-Larsen søndag den 17. maj 

nummer et i gruppe C med spillere der havde 1800-2000 i rating. 

 

Philidor vandt som ventet Dansk Skak Unions pokalturnering 2015, foran Nordkalotten & 

Skanderborg. 

Bredderækken vandtes af SK1968 1, foran Fredericia & Valby. 

Juniorrækken blev vundet af FREM 1 foran SK1968 1 og Evans. 

Senior 50+ gik til SK1968 foran Fur og Roskilde. 

Senior 65+ så VRS Retro sejre foran Nørresundby & Holstebro. 

 

Årets Senior – Junior hurtigskak match blev vundet af Seniorerne med 33,5 – 30,5 efter 8 runder. 

 

Et forstærket Præstø mandskab vandt årets træningskamp mod juniorlandstrænerens talenthold med 

12-9. 

Poul Jacobsen 

Sekretær 

Brovangen 8 

5464  Brenderup 

Tlf. 4083 3616 
sekretaer@skak.dk 

www.dsu.dk  



Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 

Yes2Chess projektet kom flot i gang, da Køge private Realskole hentede en fin 4-plads i sin gruppe. 

Jens Kristiansen har i Kecskemet, Ungarn, delt førstepladsen i en stormesterturnering med WGM 

Nomin-Erdene, Mongoliet. 

 

IM Mikkel Antonsen sikrede sig med 6 point af 7 mulige den udelte førsteplads i Horsens Lang 

Weekend, der har været afviklet med 128 deltagere. 

 

Nørresundby opnåede ved senior-EM for 4-mandhold en flot 10. plads og blev bedste nordiske 

hold. Nordjyderne var seedet som nummer 18 blandt de 42 hold men overgik i hvert fald 

ratingsystemets forventninger. Holdet vandt fem matcher, tabte tre og spillede en enkelt uafgjort. 

 

Finn Pedersen blev en flot nummer to individuelt i Nato-skak mesterskaberne i Amsterdam. Finn 

Pedersen scorede 5,5 point af syv mulige, kun overgået af GM Aleksandr Volodin, Estland, der fik 

6,0 points. 

Holdmæssigt blev Danmark nummer tre og dermed fik holdet bronzemedaljer blandt de 19 hold fra 

18 lande. 

 

Filip Boe er, i en alder af kun 12 år, udnævnt til FM.  

 

Mikkel Manosri Jacobsen er, i en alder af 15 år, udnævnt til FM.  

 

21-årige FM Martin Haubro sikrede sig to runder før afslutningen på Politiken Cup i Helsingør sin 

anden IM norm.  

 

Bjørn Møller Ochsner har med 6,5 af 9 i en turnering i Bretagne, Frankrig, opnået en IM-norm. 

Den østrigske stormester Markus Ragger vandt årets udgave af Politiken Cup på LO-skolens 

konferencecenter, Konventum i Helsingør. Bedste dansker blev Sune Berg Hansen på en 9. plads, 

og som nummer 16 finder vi Jacob Aagaard med 7,5.  

 

Organisatorisk. 

Første presserende opgave for det nye FU var ansættelse af lønnede og frivillige medarbejdere til at 

varetage de funktioner som var ubesatte efter Thomas Vestergaards opsigelse. Det virkede 

usandsynligt at finde én person som rummede en ”Rating Officer”, Kartoteksfører, Skaksalgsleder, 

Webmaster og Nyhedsredaktør, så der blev lavet flere stillingsopslag og suppleret med aftaler om 

frivillig indsats på nogle områder.  

 

Vore nye IT systemer gør det overkommeligt for kassereren at varetage kartoteksføreropgaven og 

Per Rasmussen har sagt ja til at løse opgaven som ”Rating Officer”, hvor såvel dansk som 

international rating varetages af samme person.  

 

Stillingen som webmaster opnåede et pænt antal ansøgere, blandt hvilke ansættelsesudvalget 

foretrak Claus Marcussen fra Fredericia. 
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Der var et meget stort antal ansøgere til stillingen som nyhedsredaktør. 5 meget kvalificerede 

ansøgere blev udvalgt til samtale, hvorefter vi besluttede at ansætte Palle Skov. 

Historien gentog sig for Skaksalgets vedkommende, hvor man også var igennem en samtalerunde 

inden beslutningen faldt på Ole Knudsen. 

 

Alle nyansatte er så småt ved at finde sig til rette med deres områder, og FU er meget 

fortrøstningsfulde med hensyn til deres fremtidige virke, det vi har set til nu indikerer at vi har valgt 

gode folk til opgaverne.  

 

Som bekendt blev Dansk Skak Union en hovedkreds mindre, idet klubberne i 4. og 5. besluttede sig 

for at etablere den geografisk meget store Sydjysk Hovedkreds. En modig beslutning som vi håber 

vil medvirke til en masse dynamik i det geografisk meget store område, hvor der heldigvis er en hel 

del større klubber, som man tør formode har ressourcepersoner der kan og vil yde indsatser, hvis de 

fornemmer opbakning til det.  

 

IM Malcom Pein som er projektansvarlig for Yes2Chess var i maj en tur i Danmark for, troede vi, at 

underskrive kontrakt med Danmark for 2015. Det var han imidlertid ikke parat til, da han på grund 

af det fremskredne tidspunkt i forhold til sommerens finalestævne fandt det hensigtsmæssigt at 

udskyde det hele et år. Peter Svendsen og undertegnede fik en grundig information om projektet, og 

jeg er glad for at kunne meddele at der er lavet aftale for 2015/2016, samt at der fra Køge Skak 

Skole og deres samarbejdspartnere arbejdes godt med forberedelserne. Det står klart for de 

involverede at også dette projekt kommer til at indgå i unionens samlede bestræbelser på at 

tiltrække fremtidens skakspillere, med andre ord det skal gerne brede sig så geografisk som 

overhovedet hensigtsmæssigt.  

 

DM 2015 blev jo afviklet på allerbedste måde, og det var en stor glæde at fynboerne er friske på at 

arrangere i 2016 også. I 2015 introduceredes endnu et par nye tilbud, nemlig 5 runders fra lørdag til 

onsdag, samt kvinde DM der afvikledes med 7 runder fra tirsdag til mandag. Begge initiativer blev 

godt modtaget, og var stærkt medvirkende til at vi så en meget markant og særdeles glædelig 

stigning i deltagertallet, som med 260 blev det højeste siden 2004. Naturligvis betyder spillestedet 

beliggenhed centralt i landet og inde midt i byen også meget for den øge interesse. Vi så i 2015 en 

del norske deltagere i EMT grupperne, det er måske en tendens vi kan se forstærket fremover, hvis 

vi ønsker det, i hvert fald tilkendegav de norske deltagere at det var nemmere og billigere for dem at 

tage til Danmark i påsken, fremfor at finde en større turnering i Norge. 

 

Årets pokalfinalestævne blev også afviklet på Hotel Svendborg. Plads- og logistikmæssigt 

fungerede det fremragende, og også den svære kunst at levere den koncentrerede frokost til omkring 

160 voldsomt sultne skakspillere lykkedes hotellet med på bedste måde. Selvom jeg har hørt få 

kritiske røster, er de alt overvejende tilbagemeldinger positive, så Svendborg er bestemt en 

mulighed for næste års finalestævne også. Vi har modtaget nogle ønsker om at arrangere noget skak 

for folk der ønsker at overnatte i Svendborg efter finalestævnet, det taler vi lidt med arrangørerne 

om, hvis der er interesse kan det sikkert klares. 

 

Skoleskakken var så venlige at invitere DSUs nye formand til deres årlige Lands Udvalgs (LU) 

møde i Vejle. Efter en lang dags lytten til de temaer som optager DSS, var det dejligt at kunne 

konkludere at der findes muligheder for samarbejde omkring rekruttering af de elever DSS 

introducerer skakken for, disse muligheder skal vi være parate til at følge op, hvis vi mener det 

alvorligt med at lade DSS være en del af vor ”fødekæde”. 
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Poul Jacobsen & Peter Svendsen deltog i det årlige møde i Tankesportsforbundet, som blev afholdt 

i starten af juni. Dagsordenen var den sædvanlige gensidige informationsudveksling samt 

opfølgning på fordelingen, baseret på medlemstal, af statstilskuddet til forbundet. Det er fortsat 

Bridge-forbundet og DSU som er de klart største forbund i Tankesportsforbundet, med Bridge-

forbundet som det største forbund. 

 

Nordisk Skakforbund holdt møde i Stavanger i forbindelse med afslutningen af Norway Chess. 

Mest interessant er nok konstateringen af at det ikke kommer til at gå hurtigt med 

kvalifikationspladser til World Cup, så lidt resignerende blev det besluttet at invitere til Nordisk 

Mesterskab i 2016, og også året efter så vi igen kommer på de vante terminer hvert andet år i ulige 

årstal.  

 

IT udviklingen af Holdskaksystemet går planmæssigt. På Facebook er der oprettet en lukket gruppe 

af holdturneringsledere og supportere, som løbende sparrer med vor programmør omkring 

udviklingen af systemet, og så vidt jeg kan se på snakken i dette forum er det en god måde at gøre 

tingene på. Der er planlagt kursus for Holdturneringslederne i weekenden 12/13 september, og med 

tanke på hvor stor betydning holdturneringerne har over hele landet, forventer jeg at samtlige 

hovedkredse deltager. Kursets indhold er endnu ikke fastlagt, men ud over at gennemgå 

programmet, er det jo også en oplagt mulighed til at få foretaget de første indledende skridt i 

oprettelsen af egen hovedkredsturnering, og dermed få konstateret at systemet nu også kan håndtere 

de detaljer som er specielle for ens egen hovedkreds. Man kan mene at 2 dage er meget, men hellere 

bruge lidt mere tid så det virker, fremfor efterfølgende at stå med ubesvarede spørgsmål og måske 

en masse supportbehov. 

 

De første U-GP stævner er planlagt, FU forventer snart at kunne udgive en samlet oversigt og også 

at få truffet beslutning om placeringen af det landsdækkende finalestævne. 

 

Skakhåndbogen skal gennemgås og ajourføres de steder hvor der er behov herfor. Det er et 

betydeligt og tidskrævende stykke arbejde, som vil koste noget HB tid de kommende år.  

 

Politiken Cup opnåede imponerende 431 deltagere i skakfestivalens hovedturnering, plus deltagerne 

i sidearrangementer hver dag i ni dage. Dermed understregedes det endnu engang at Politiken 
Cup pt. er landets førende turnering, og i særlig grad også er ansigt udadtil. Det er ikke 
uden stolthed at man læser de bedømmelser som turneringen får verden over af diverse 
deltagere og kommentatorer – og dermed er det også på sin plads at vi som organisation i 
særlig grad stiller os bag denne turnering, og dermed viser potentielle samarbejdspartnere 
at vi i Danmark kan, og vil, være med på højt internationalt niveau.  
 


