
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Beretning til HB møde 04. februar 2018.  

 

 
Resultatdel. 

 

For andet år i træk kunne medlemmerne benytte deres login til kartotekssystemet og medvirke til 

kåringen af årets skakspiller. I alt 92 medlemmer benyttede sig af muligheden, og de fik kåret en 

top 10 således: 

 
Top 10 - Årets Skakspiller 2017: 
1. IM Jesper Søndergaard Thybo - 939 point 

2. FM Jonas Bjerre - 777 point 

3. GM Mads Andersen - 606 point 
4. FM Poul Rewitz - 485 point 
5. FM Filip Boe Olsen - 429 point 
6. GM Allan Stig Rasmussen - 406 point 
7. GM Rasmus Svane - 302 point 
8. WCM Ellen Kakulidis 258 point 

9. IM Jens Ove Fries Nielsen - 223 point 
10. Alexander Rosenkilde - 180 point  

 

Tillykke til Årets Skakspiller 2017, og de andre topplacerede blandt de i alt 16 nominerede.  

 

Organisatorisk. 

For at starte med afstemningen om årets skakspiller, så vidner antallet af afgivne stemmer om enten 

en beskeden interesse eller også er vi ikke lykkedes ret godt med at formidle budskabet om at man 

kan logge ind på kartotekssystemet, og bl.a. deltage i afstemninger, bestille email bekræftelser på 

turneringstilmelding eller rette sine adresseoplysninger. Fremadrettet kommer der flere services ad 

den vej, så det er noget vi skal ofre opmærksomhed. 

 

Ungdoms FU har holdt sit første møde, og skal nu i arbejdstøjet. På mødet gennemgik vi de 

overordnede ansvarsområder, samt historik og status på disse, så der er etableret et nogenlunde 

afsæt for det videre arbejde. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde, og er fortrøstningsfuld i 

forhold til styrkelsen af vort ungdomsarbejde.  

 

Eliteudvalget er i høj grad kommet i ilden, og trods alle gode intentioner og tiltag for at efterkomme 

elitens ønsker til kommunikation og debat, må udvalget konstatere at det har fået en særdeles kølig 

modtagelse af de gamle Landsholdsspillere. Især har det vakt bestyrtelse at udvalget har anlagt den 

betragtning, at man skal være til rådighed for landsholdet for at kunne få del i støttemidlerne. 

Udvalgets sammensætning er også faldet nogle for brystet, især GM Allan Stig Rasmussen 

opponerer højlydt over at FU er repræsenteret i udvalget.  

 

Som bekendt har vi fået et spændende tilbud fra Rune Friborg, som mener han kan hjælpe Unionen 

til at få mange flere medlemmer. Jeg tror selv på at det er muligt, men jeg er også på det rene med, 

at vi skal gøre DSU klar til at udnytte den opmærksomhed Rune vil skabe omkring os. 

Bemærkningerne jeg har indhentet fra Jakob Aabling Thomsen er særdeles relevante, og 

identificerer vel en række tilslutnings omkostninger, som vi også skal være parate til. Jeg håber vi 

får en god debat om punktet, og vi viser os parate til at prøve noget nyt for at skabe opmærksomhed 

om os selv.  
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Sammensætningen af et nyt forretningsudvalg er en særlig udfordring. Det er i skrivende stund 

endnu ikke lykkedes at finde en løsning på kassererposten, og jeg frygter efterhånden at det bliver 

nødvendigt at få regnskabet lavet ”ude i byen”. Jeg kan sagtens forstå at ingen har lyst til at påtage 

sig en så omfattende opgave på frivillig basis, omvendt er det bare rigtig trist hvis vi skal bruge en 

stor del af Unionens midler til regnskabsføring, så jeg er tæt på at udlove en stor softice til det HB 

medlem som kommer med løsningen til mig.     

  

Skaklejr for voksne tegner til at blive velbesøgt, pt. er der tilmeldt 28, så der er ingen tvivl om at det 

bliver til noget. Deltagerprisen er også sat tilstrækkelig lavt til at det ikke burde kunne skræmme 

nogen væk, og det ser ud til at der kvitteres herfor. Ydermere kommer der en reduceret pris for 

deltagere som ikke vil overnatte på Højskolen, så jeg er ret optimistisk i forhold til at vi bliver 

omkring 50-60 stykker i alt. 

 

Internationalt er der jo kritik af FIDE for ved flere lejligheder at acceptere værtslande med 

forskellige restriktioner i forhold til hvordan man skal agere, og hvem man vil lukke ind i landet. 

FIDEs argument er jo at man har til opgave både at sprede skakken så meget som muligt, og 

samtidig sikre at alle kan være med. Jeg tror oprigtigt at man gør hvad man kan for at påvirke med 

”stille diplomati”, men det er selvfølgelig også oplagt at man modererer sit sprogbrug for at få de 

bedst mulige aftaler i hus.  

 

Det er valgår, og Kirsan genopstiller tilsyneladende til endnu en periode. Det Afrikanske 

Skakforbund har netop meddelt at de vil støtte massivt op om Kirsan, hvilket omgående fik Egypten 

til at gå ud og benægte dette. Så allerede her begynder dramaet at vise sig. Det seneste rygte jeg har 

erfaret er at tidligere ECU præsident Danailov nu pludselig skulle være aktiv supporter af Kirsan, 

for til gengæld at kunne få genindsat det gamle Bulgarske Forbund.  

 

Alle forventer naturligvis at Makropoulos også opstiller, medmindre han kan finde en stråmand der 

kan sikre hans position. 

 

Der kan stadig melde sig andre kandidater på banen, så det er jo ikke sikkert vi har set det sidste 

endnu, heller ikke hvad angår alliancer. 

 

Min indstilling til cirkusset er nok at vi skal lytte mest muligt på vandrørene, og så forsøge at 

tilslutte os det der med et nordisk normsæt virker mest fornuftigt.  


