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Beretning til HB møde 12. februar 2017.  
 
 
 
 

 

Resultatdel. 
 
Senior DM 2017 blev i 65+ gruppen meget sikkert vundet af Thorbjørn 

Rosenlund, mens titlen i den lidt yngre generation 50+ gik til Per 
Stentebjerg. 

 
Jesper Søndergaard Thybo lavede i Chess House IM turnering sin første IM norm, med 
6/9. 

 
Jesper Søndergaard Thybo lavede i Jurmula Letland sin anden IM norm, med 7,5/9. 

 
Jesper Søndergaard Thybo lavede i Skakligaen 6,5/9 mod gennemsnistrating 2368, og 

var dermed ½ point over kravet til sin tredje og sidste IM norm. 
Det skete lige akkurat tidsnok til at FIDE kunne nå den nødvendige sagsbehandling så 
titlen blev officiel til dette års DM i Skak. 

 
Viktor Haarmark Nielsen blev nordisk mester ved "Nordic Chess Championship for 

Youth 2017", der blev afholdt i Drammen, Norge fra torsdag til søndag. Med 3 sejre 
og 3 remis endte han alene i spidsen med 4,5/6 foran de 11 andre deltagere i 
aldersgruppe A (1996-1999). 

 
Skakligaen blev atter sikkert vundet af Philidor med 47 brætpoint og 15 matchpoint. 

Nr. 2 blev Skakklubben Nordkalotten med 40,5 brætpoint og 13 matchpoint. 
Tredjepladsen gik til Brønshøj Skakforening med 39,5 match og 12 brætpoint. 
Som noget nyt er der nu indkøbt medaljesæt á 12 stk. som fordeles til de respektive 

hold. 
 

Det danske hold ved NATO mesterskaberne klarede en flot sølvmedalje for hold, bl.a. 
takket være en suveræn indsats af Alexander Rosenkilde og Finn Pedersen som vandt 
henholdsvis guld og sølvmedalje individuelt. 

 
 

Organisatorisk. 
 
Med årets afsluttede divisionsturnering bag sig, stopper IA Ivan Madsen som 

Divisionsturneringsleder. FU vil gerne her takke Ivan for indsatsen, bl.a. også i 
forbindelse med tilpasningen af holdturneringssystemet. Forhåbentlig lykkes det os 

inden længe at finde en kompetent afløser, som kan varetage den lidt specielle 
opgave jobbet jo er. 
 

10. april 2017 blev det overfor Dansk Skak Union, ved formandens hustru, forkyndt at  
Chess Team Køge IVS har sagsøgt Dansk Skak Union ved Retten i Odense. Da disse 

linjer skrives i Rebild har jeg ikke set den endelige stævning, men den bliver bragt 
herop snarest muligt, og naturligvis forevist HB. 
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Nordisk Mesterskab er, i anledning af at Sveriges Skakforbund fylder 100 år her i 

2017, opgraderet til Zoneturnering, og vinderen af turneringen får en plads i World 
Cup. Der er store præmier og fri tilmelding for GM/IM. Bortset herfra er der ingen 
konditioner for udtagne deltagere, så Landstrænerens budget kommer til at støtte op 

om dansk forsøg på at snuppe titlen som Nordisk mester.  
Turneringen afvikles på Elitehotellet i Växjö, fra den 26 juni til den 2. juli. 

 
DM i Rebild er kommet godt fra start, med mange afgjorte partier i LH klassen. Præcis 
hvad det skyldes skal jeg ikke kloge mig på, men mon ikke det er en kombination af 

kampivrige deltagere og 30 træks reglen.  
Kampivrige deltagere i alle klasser samt de i øvrigt meget fine spilleforhold og 

veloplagte arrangører skaber en meget fin stemning på spillestedet, som vi naturligvis 
håber kan bevares til og med sidste dag. 
 

Pr. 1/7 træder nye regler for skakspillet i kraft. Den danske oversættelse er på plads, 
og Vagn Lauritsen håber at kunne gennemgå de vigtigste detaljer på HB mødet.  

 
I Skakbladet nr. 1-2017 efterlyste jeg læserreaktioner på det nye Skakblad. Dem har 
jeg modtaget nogle stykker af via mail som jeg rundsender til HB’s orientering. Til min 

store glæde er reaktionerne i overvejende grad velargumenterede, og læseværdige. 
Ud over dette har jeg modtaget mange mundtlige tilkendegivelser om tilfredshed med 

bladet, og den nye redaktions mål om at gøre det mere dansk. Når jeg spørger, 
fornemmer jeg stor forståelse for at reducere til 4 årlige numre. 
De skriftlige læserreaktioner samles i et dokument der kommer som et særskilt bilag. 

 
Informationspolitikken er der nogenlunde enighed om. Primært resterer at træffe 

beslutninger om hvorledes den skal udmøntes. Det afhænger i meget høj grad af den 
beslutning vi træffer vedrørende Skakbladets fremtid. Helt banalt, jo mindre 

nyhedsformidling Skakbladet håndterer, jo mere skal kanaliseres ud via skak.dk, 
sociale medier m.v. Hvordan det i praksis skal udmøntes er den største udfordring vi 
har foran os. 

 
Uroen omkring FIDE’s ledelse fortsætter. Senest med meddelelsen om at Kirsan havde 

trukket sig. Efter et ekstraordinært møde i Presidential board den 10. april er 
situationen nu den, at Kirsan stadig formelt er præsident, men alle hans beføjelser er 
overdraget til vicepræsident Georgios Makropoulos.  

 
Forsøgene med medlemsrekruttering viste sig jo lovende, så der er en vigtig opgave 

med at få opbygget en understøttende funktion, så alle aktive klubber med ambition 
om at vokse kan hjælpes til det. Opgaven hermed var i testforsøget Jakob Aabling 
Thomsens, men det kan han desværre ikke fortsætte med da det kræver for meget tid 

i forhold til hans hovedbeskæftigelse. Vi har en god mand til opgaven og efterhånden 
som han kommer godt ind i stoffet, forventer jeg at interesserede klubber kan starte 

op løbende efter aftale med DSU. 
 
Den øgede satsning på de allerstørste unge talenter har foreløbig resulteret i en 

succesfuld til Letland, hvor der kom en IM norm med hjem til Jesper Søndergaard 
Thybo, og dermed en andel i hans hurtige erobring af IM titlen. I forbindelse med den 
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særlige støtte til denne gruppe, er det naturligt at deres sæsonplan omfatter 
deltagelse i DM, hvor medlemmerne har lejlighed til at se dem i aktion. 

 
Aktuelt drøfter vi med en person et fremtidigt samarbejde omkring events for 
erhvervslivet, og på ideplan, udarbejdelse af en sponsorpolitik, som forhåbentlig kan 

besluttes på HB mødet i august måned dette år. 
 

DM 2018 og 2019 er på plads, i den forstand at formanden har en invitation fra 
klubberne i Svendborg Kommune med i baglommen. Invitationen er i høj grad u at 
det lokale erhvervsliv har presset hårdt på at få DM til byen igen, og allerede har 

skaffet den samme økonomiske opbakning som i 2015 & 2016. En forudsætning er 
dog at DSU, fordi det efterhånden er vanskeligt at finde interesserede arrangører, 

foruden de ”skaklige” specialister også stiller med en ”DM-økonomichef”, i realiteten 
kan man tale om en ”DM taskforce”. 
 

 
 


