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Beretning til HB møde 12. februar 2017.  
 
 
 

Resultatdel. 

 
Afstemningen om Årets Skakspiller faldt fortjent ud til en sikker kåring af 

GM Mads Andersen. På de næste pladser fulgte Jonas Bjerre og Martin 
Percivaldi, så der er sat en tyk streg under at de unge er på vej til at 
præge toppen af dansk skak.  

 
Magnus Carlsen forsvarede i New York sit verdensmesterskab, hvilket jeg hilser med 

stor tilfredshed. Det er væsentligt lettere at skabe interesse for en Skandinavisk 
mester med et dansk klingende navn, fremfor en russer eller inder.  
 

To danskere til tops i Malmö Open 
GM Carsten Høi fra Brønshøj og FM Kåre Hove Kristensen fra Nordkalotten strøg til 

tops ved Malmö Open. Sammen med fire andre spillere scorede de 6 point i de 7 
partier. Efter korrektion var det dog favoritten GM Yuri Solodovnichenko der kom 
øverst på præmieskammelen i følgende slutstilling: 

  
1. GM Yuri Solodovnichenko, Ukraine - 6 point 

2. IM Petro Golubka, Ukraine - 6 point 
3. GM Thomas Ernst, Sverige - 6 point 
4. FM Kåre Hove Kristensen, Danmark - 6 point 

5. FM Deniz Arman, Sverige - 6 point 
6. GM Carsten Høi, Danmark - 6 point 

 
IM Jens Ove Fries Nielsen vandt i Erfurt 
IM Jens Ove Fries Nielsen fra Fredericia Skakforening leverede et flot resultat ved at 

vinde "Meisterturnier"  i  Erfurter Schachfestival. Han scorede 6,5/8 og gik ubesejret 
igennem turneringen. Sejren var en lille overraskelse, da Jens Ove var seedet som 

nummer 16 i feltet på 156 deltagere.  
  

Slutstillingen efter 8 runder: 
1. IM Jens Ove  Fries Nielsen, Fredericia Skakforening, 6,5 point (korrektion 36,5) 
2. IM Jonathan Carlstedt, Hamburg, 6,5 point (korrektion 35,5) 

3. GM Peter Enders, Erfurt, 6,5 point (korrektion 34,5) 
4. GM Roland Schmaltz, Baden Baden, 6 point (korrektion 38) 

 
Organisatorisk. 
 

Selve afstemningen om Årets skakspiller blev denne gang afviklet problemfrit, i hvert 
fald er jeg ikke orienteret om nogen form for tekniske eller sikkerhedsmæssige 

problemer, og det er naturligvis en meget stor tilfredsstillelse, at vi nu også kan 
udnytte vort kartotekssystem aktivt, såvel på denne som på andre måder.  
Som bekendt har alle medlemmer nu fået muligheden for adgang til login, og i løbet 

af 2017 vil systemet blive udvidet med muligheder for at tilmelde sig f.eks. maillister 
og andre services. 
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Foruden dette er det planen at udvikle et grand prix pointsystem til turnerings-
systemet, dette arbejde går i gang i løbet af sæsonen.  

 
Skakbladet kommer til at fylde meget i den kommende HB samling, men mens vi 
diskuterer informationspolitik og dermed bladets fremtid er det rart at vide at i hvert 

fald de næste 2 numre af bladet er i kompetente hænder med et redaktørteam 
bestående af Lars Schandorff og Jan Løfberg. Det ligger allerede fast at vi for de første 

2 numres vedkommende ikke kommer til at følge de af Thorbjørn Rosenlund planlagte 
udgivelsesdatoer, omstændighederne taget i betragtning håber jeg på medlemmernes 
forståelse herfor.  

 
HB har de senere år været eksperimenterende med hensyn til fastsættelsen af datoer 

for divisionsturneringen, men det har ikke efterladt indtrykket af at brugerne har 
været voldsomt tilfredse. Sammenfald med Tyske ligaer og for få ledige weekender til 
andre arrangementer er de største kritikpunkter, og vi bliver uden tvivl nødt til at 

forholde os til dem igen i år.  
  

I weekenden 3-5. februar er der afviklet en Skakcamp med ca. 35 unge deltagere, 
heriblandt ikke mindre end 14 piger, når med medregner Freja Vangsgaard som 
forestod undervisning af en ren pigegruppe. Det ser ud til at vor pigetræners ihærdige 

indsats for at få pigerne med lykkes ganske godt. Peter Grove skriver på vej hjem 
følgende korte status: ”Freja og jeg skiftedes til undervisningen af pigerne. 40 

deltagere i alt, hvoraf de 13 var piger - de tre stærkeste piger deltog i 
undervisningsgruppe 2 med spillere op til mesterspillerstyrke og herudover en gruppe 
på 10 spillere med rene piger. 

11 ud af de 13 gav udtryk for at de spiller Pige-DM og selvom det foregår i DSS-regi, 
så må det anses som glædeligt med al den aktivitet der er mulig”. 

 
Sommerskaklejren på Tjele Efterskole ser atter ud til at blive fuldkommen udsolgt, og 

med en pæn (knap 20%) repræsentation af piger. Så endnu engang grund til at 
udtrykke taknemmelighed overfor initiativtagerne.  
 

Fra 27. februar til 3. marts deltager 5 udvalgte juniorer, med GM Jakob Vang Glud 
som coach, i lukkede turneringer i Letland. Det bliver spændende at se hvorledes de 

klarer denne opgave, som samtidig er det første synlige tag i den nye intensiverede 
træning af de allerbedste juniorer. 
 

Man kan roligt sige at HBs udspil vedrørende en fremtidig elitepolitik ikke fik en 
begejstret modtagelse fra dem den primært omhandler, hvilket naturligvis ikke kan 

overraske. Forhåbentlig får vi alligevel input til fremtiden fra alle de grupper som på 
den ene eller anden måde ønsker indflydelse.  
 

 


