
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Beretning til HB møde 29. november 2015. 
 

 

Udvalgte resultater siden augustmødet 2015. 
 

Der er ikke meget at berette om i resultatdelen, når man skimmer nyhederne på 

www.skak.dk, falder følgende i øjnene, med særlig interesse for DSU. 

 

FM Mads Boe viste, ved Cellavision Cup i Sverige, at han har noget at have sit 

Ungdomslandstrænerjob i, da han besejrede GM Gawain Jones.  

 

Ved Senior DM i hurtigskak tog GM Jens Kristiansen sig af titlen i aldersgruppen 50+, 
mens FM Jørn Sloth og FM Bent Sørensen delte førstepladsen i gruppen for 65+ spillere. 
 
Det første Ungdoms Grand Prix blev afviklet på Stensballeskolen i Horsens, som et 
samarbejde mellem Horsens Skakforening og Vejle Amts Skoleskak. Der blev kåret vindere 
i 3 aldersgrupper, hvor de første indtegninger gik til: 
U8 John Christoffer Christensen, Silkeborg Skakklub 
U10 Marius Bøss Sørensen fra Vestfjendsk Skoleskak 
U12/14 Adesh Easan Fredericia Skoleskak. 
 
Hurtigskak DM for kvinder vandtes af Esmat Guindy, Viborg Skakklub, efter 2 lynskak 
omkampe mod Louise Fredericia.  
 
GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark vandt DM i hurtigskak foran 37 spillere i 
Mestergruppen – heraf 10 internationale titelholdere. 
 
Ungdoms DM blev i begyndelsen af Oktober afviklet på Søndermarkskolen på 
Frederiksberg, hvor Nørrebro Skakklub & Amager Skakforening stod for arrangementet, 
som efter weekendens strabadser gav os følgende Danmarksmestre: 
P10: Sigrid Erstad Jørgensen, (Roskilde Skakklub)   
P12: Caterina Wul Micalizio, (Springeren Kolding) 
U8: John Christoffer Højstrup Christensen, (Silkeborg Skakklub)  
U10: Hannibal Valeur Jaques, (Nørrebro Skakklub) 
U12: Markus Andreas Baadsgaard, (Gribskov Skakklub) 
U14: Nicolaj Kistrup, (BMS) 
U16: Mikkel Manosri Jacobsen, (BMS) 
U18: Jens Albert Ramsdal, (SK 1968) 
 
IM Mikkel Antonsen tog sig foran de øvrige 101 deltagere af Odense Mesterskabet 2015, 
hvor han i IM Gruppen vandt titlen på korrektion efter tredelt førsteplads med Igor Teplyi, 
Nordre og Mads Smith Hansen, Øbro.  
 
Xtracon Grand Master den første IM norm til Martin Percivaldi, Hillerød, som allerede 
havde normen på plads efter 8 af de 9 runder. Turneringen fik Bulgarsk sejr ved GM Boris 
Chatalbashev, foran en række andre udenlandske titelholdere.  
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Hamburger Schachklub von 1830’s årlige store junior holdturnering havde deltagelse af 2 
Danske hold, kyndigt ledet af Juniorlandstræneren. I U12 turneringen vandt det danske 
hold suverænt alle 3 matcher, og tabte kun et parti ud af 12. Holdet bestod af: Filip Boe 
Olsen (2135), Jonas Bjerre (2123), Emil Skovgaard (1488), Andreas Skovgaard (1611) 
 
U14 holdet måtte tage til takke med en 2. plads med snævrest mulige margin, idet man kun 
var ½ brætpoint fra at vinde turneringen. Holdet bestod her af: Nicolai Kistrup (1988), 
Arthur Berg (1739), Thomas Søndergaard Thybo (1819), Christian Emil Frambøl (1649 
 
EM på Island er netop afsluttet og tabellerne opgjort. Begge hold sluttede lidt under deres 
forhåndsseedning, men præsterede indimellem gode resultater. Endnu er det tidligt at 
evaluere turneringen, men vi kommer nok mest til at huske turneringen for Sune Berg 
Hansens fremragende resultater først og fremmest den indledende sejr over David Navarra 
samt remis mod verdensmester Magnus Carlsen. Mads Andersen som gik ubesejret 
gennem turneringen, og undervejs færdiggjorde GM titlen, tæller bestemt også på 
plussiden.  
 
 
 
Organisatorisk 
 
Holdskaksystem. 
Holdskakturneringernes opstart har fyldt meget i FUs kalender, og udviklingen er de 
seneste måneder blevet fulgt intenst af især formanden. Den 12/13 september var der 
indbudt til kursus/seminar for alle holdturneringsledere, og det var meget tilfredsstillende 
at alle deltog heri. Michael Nielsen gav en meget grundig gennemgang af systemet, og alle 
fik lejlighed til at komme med input til den videre udvikling hen mod et køreklart system. 
Foruden det kontant faglige udbytte, er det indtrykket at der blev skabt nogle gode 
relationer mellem mange at deltagerne, og for ledelsen og leverandøren især, var det meget 
udbytterigt at lære dem at kende, og jeg tog i hvert fald fra weekenden med en 
fornemmelse af at det hele ville gå godt. 
Og det er netop sådan det er gået, systemet kører som det skal, og de småproblemer der 
har været hen ad vejen er blevet løst hurtigt og effektivt af Michael Nielsen. Processen med 
en lukket Facebook gruppe hvor deltagerne hele tiden kan kommunikere direkte med 
leverandøren har fungeret overordentligt tilfredsstillende, og gør det stadig, så det er 
næppe sidste gang at arbejdsmetoden tages i anvendelse, den kan jo bruges til stort set alle 
former for udvalgsarbejde. 
 
Gamle Holdskak data 
Som det fremgår af bilag fra Verner Christensen er han i gang med at arkivere alle 
historiske holdskakdata i hans besiddelse på DSUs server hos Xtracon. Egentlig er det hver 
enkelt hovedkreds opgave at sikre sine data, men på forespørgsel fra Verner besluttede jeg 
at takke ja til en arkivering på alles vegne. Når arbejdet hermed er overstået, kan vi tage 
stilling til hvad der efterfølgende skal ske, såfremt nogle hovedkredse har andre ønsker. 
 
Copenhagen Chess Festival. 
Politiken Cup 2015 blev den sidste i rækken med dagbladet som sponsor. For perioden 
2016 til 2018 er der indgået aftale med Xtracon, så turneringen fremover kommer til at 
bære navnet Xtracon Chess Open. 
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Divisionsturneringen. 
Turneringen er nu nogle runder gammel, og der er allerede flere tilfælde af ikke fuldtallige 
hold, til stor frustration for en del, at dømme ud fra diverse diskussioner på Facebook og 
henvendelser i øvrigt. Det er tydeligt at flere klubber kæmper en hård kamp for i det hele 
taget at stille fuldt hold. 
De første runder i Xtracon Skakligaen blev i øvrigt meget dårligt dækket med 
livetransmittering,  kun 1 kamp pr. runde, det er simpelt hen ikke godt nok. Ligaens 
sponsor undlod ikke at undrede sig over at man f. eks. ikke kunne følge Philidors kampe 
online, og gjorde venligt opmærksom på at det var ønskeligt med mere livetransmission fra 
kampene.  
 
 


