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Beretning til HB møde 26. august 2018.  

 

 
Resultatdel. 

 

Bronze til Jonas Bjerre  

Det lykkedes IM Jonas Buhl Bjerre fra Skanderborg at erobre en bronzemedalje ved Ungdoms EM i 

Riga, og derved også at bekræfte sin position som en af de allerbedste i hans årgang. 

 

Sune Berg Hansen DM i Hurtigskak 

Det blev GM Sune Berg Hansen, der det næste års tid kan kalde sig danmarksmester i hurtigskak. 

Sune Berg Hansens 5½ af 7 nok til at være bedste dansker foran IM Thorbjørn Bromann og GM 

Jens Kristiansen, der begge scorede 5 point på en delt 3. plads i turneringen 

 

OL Åben række. 
44. Danmark, 13 matchpoint, korrektion 290 - 28,5 brætpoint 
Det danske landshold sluttede af med en flot sejr på 4-0 over Venezuela. GM Jakob Vang Glud har 

spillet et imponerende OL, og lavede den vel bedste OL-præstation i lange tider med en præstation 

på hele 2743. Det var den 12 bedste præstation på bræt 1 og overall nummer 29 i Batumi.  Der har 

også tidligere været meget flotte enkeltpræstationer: GM Curt Hansen med præstationsrating 2632 i 

1988, GM Peter Heine Nielsens 2656 på 3. bræt i 1994 (gav bronzemedalje – seneste danske 

medalje ved et skak-OL), GM Lars Schandorffs 2651 i 2002 og endelig GM Sune Berg Hansens 

med 2650 i 2010. 

  

Kåre Kristensen der er medlem af Eliteudvalget skrev inden afrejse om målsætningen i forbindelse 

med OL: "Den mest håndgribelige målsætning for holdet er uændret den, der blev meldt ud i 

forbindelse med udtagelsen af holdet, nemlig at holdet samlet vinder rating. Holdet lægger desuden 

stor vægt på, at alle går til alle partier med den indstilling, at modstanderne i alle matcher og partier 

skal få det svært - Danmark skal være et hårdt og kæmpende hold at møde!" Det første var et 

objektivt mål, og holdet var knap 2 point over forventet score, så bestemt et godkendt resultat i 

Batumi.  

 

Holdleder Tavs Bjerre skrev bl.a. ”Vi havde lidt en fornemmelse af at det var stolpe ud undervejs, 

og det kunne helt sikkert være gået endnu bedre hvis vi havde været lidt mere erfarne/lidt 

skarpere/lidt mere kyniske i nogle kritiske situationer. Men en turnering hvor vi slutter 8 pladser 

over startseedningen og samlet vinder rating, kan ikke være helt skidt.” 

 

OL for kvinder. 

84. Danmark, 10 matchpoint, korrektion 204 - 22,5 brætpoint 

 

Det danske kvindelandshold fik en dårlig afslutning på OL, da holdet tabte knebent til Singapore. 

Sekundant Ellen Kakulidis skriver den afsluttende rapport bl.a.:   

” Så kom dagen hvor den sidste og afgørende runde skulle spilles. Her skulle det afgøres, hvorvidt 

vi ville nå vores mål før turneringen, 

1. Blive bedste nordiske nation 

2. Få en slutplacering højere end vores startseeding  
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Det var altså en hård dag på kontoret, der gjorde, at vi desværre ikke nåede nogle af vores mål. 

Endnu mere ærgerligt er det, at en sejr ville have opfyldt det første og måske også det andet mål. En 

lang turnering, hvor holdet både har været ramt af træthed og sygdom, har det været. Dog mener vi, 

at det denne gang har været marginalerne, der har været imod os. I mange af runderne har vi haft 

gode stillinger – også mod de på papiret stærkere hold. Vi var i 10 runde også ved at opfylde det 

tredje af vores mål nemlig en norm. Ellen har spillet en skidegod turnering, og havde hun skrabet et 

halvt point mere hjem, så var en norm (som her til OL tæller dobbelt) altså også kommet i hus. 

  

Alt i alt har vi ikke leveret den bedste skaklige præstation, men en oplevelse for livet har det i hvert 

fald været. Trods skidte resultater kan vi alle føle, at der flere steder er sket forbedringer i vores 

spil. Disse skal dog nok lige finpudses, og så kommer vi tilbage even stronger! Træningen op til OL 

har været intens og målrettet, desværre kan frugterne heraf ikke altid plukkes lige med det samme. 

Holdånd har der været hele vejen igennem, og mellem runderne har der været tid til alt fra gæt og 

grimasser til karaoke. Sammen er vi stærkere!  

 

 

Organisatorisk. 

 

Siden sidste HB møde har regnskab fyldt rigtig meget i FU arbejdet. Det er på mange måder meget 

tydeligt at Unionen gennem mange år har været godt vant med kasserere som dels sad meget længe, 

Ole Bloch, Henrik Knudsen og Rene Baarup Christensen, og dels kørte det store arbejde særdeles 

selvstændigt gennem mange år. Så der er rigtig mange detaljer i regnskabsarbejdet som vi næsten 

skal genopfinde, fordi det bare har været så selvfølgeligt, at ingen rigtig har tænkt over at det 

kræver særskilt information. Men heldigvis kommer vi efter det dag for dag, så når året er omme, 

har vi formentlig det hele med . 

 

Skaksalget  

anmodede for en tid siden om en ekstra kapital tilførsel på 35.000 kr., for at kunne betale 

presserende regninger. Angiveligt har man bl.a. på grund af vore fordelagtige DGT indkøb ikke 

tjent tilstrækkeligt på klubsalg, og derved er opstået et likviditetsproblem. Sagen var presserende så 

jeg bevilgede lånet, og bad Skaksalget hurtigt fremsende en formel henvendelse, hvori man 

begrundede og bad om en kapitaltilførsel, enten som et midlertidigt lån eller evt. udvidelse af 

egenkapital. Desværre er der endnu ikke modtaget en sådan anmodning fra Skaksalget.  

 

Politisk OL 

 

Det nordiske samarbejde 

Det er en både nyttig og hyggelig tradition at de Nordiske lande mødes, ikke alene til Nordisk 

Kongres hvert 2. år, men også indimellem ved diverse internationale træf som OL og EM, og disse 

møder er i høj grad med til at etablere og bekræfte Nordisk samarbejde.  Blandt de internationale 

emner vi i de senere år har diskuteret er ønsket om en fast nordisk kvalifikationsplads til World Cup 

i forbindelse med NM, som vi gerne ser udvikle sig til en turnering med større Nordisk interesse. 

Det lykkedes i Sverige, og forhåbentlig kan vi fremover finde en fornuftig aftale, så den Nordiske 

Zone har mindst en kvalifikationsplads.  

 

Når vi samles er der naturligvis også uformelle politiske drøftelser, og den siddende FIDE ledelse 

har været godt stof i mange år. På den baggrund foreslog jeg, da det blev klart at der ville være flere 

kandidater, at Nordisk Skakforbund inviterede disse til enten de Svenske Mesterskaber eller 
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Xtracon Chess Open, med henblik på at fortælle hvad de ville gøre for skakken. De blev inviteret til 

Helsingør på egen regning, så bortset fra en fælles middag og de nordiske forbunds egne 

omkostninger, var det en gratis omgang for Norden, men med et absolut godt udbytte, som kom til 

at gavne ved OL.    

 

Arkady Dvorkovich blev lynhurtigt valgkampens vigtigste navn. Alene hans markante indtog på 

scenen som Ruslands foretrukne efter de trak støtten til Kirsans kandidatur var naturligvis et klart 

signal. Han er allerede portrætteret grundigt diverse steder, så det vil jeg afstå fra her, bortset fra mit 

personlige indtryk af manden, familiefaderen, sportsmanden, politikeren og skakelskeren, som jeg 

efter personlige møder er kommet til at kende som venlig, charmerende, særdeles velorienteret, 

intelligent, hurtig og i besiddelse af tilstrækkelig beslutningskraft til såvel de bløde som hårde 

dispositioner, han finder nødvendige for at justere FIDE efter sit hoved.  

 

Nigel Short var for mig aldrig en seriøs kandidat, men det stod hurtigt klart at han ville få 

indflydelse på det endelige slutspil, så stort et navn er han jo. Han har mange ”hjertesager” men en 

egentlig leder kom jeg aldrig til at se ham som. I Batumi var han venlig, men ikke opsøgende, 

hvilket i sig selv naturligvis også fortalte en historie om at han ikke reelt så sig selv som den 

kommende præsident. 

 

Georgios Makropoulos stod naturligvis stærkt i billedet, efter de senere års kamp for at holde FIDE 

nogenlunde skadesløs i forhold til sanktionerne mod Kirsan. Jeg er enig med de mange der mener at 

han ikke har kunnet sidde på sin plads i FIDE uden at have været vidende om hvad der foregik i 

mange af de forhold vi i Norden kritiserer, men jeg vil egentlig gerne (måske naivt) give ham den 

kredit, at jeg ikke tror han var manden der stod bag. Jeg er ikke i tvivl om at han har et kæmpe 

hjerte for skakken, og et meget stort personligt mod/engagement, som var en kæmpe fordel som 

embedsmand og i realiteten en ditto ulempe da han pludselig skulle være politiker og sælge billetter. 

Nok så interessant, set med danske øjne var hans vicepræsident Malcolm Pein, som i mange år har 

været stærkt kritisk overfor FIDE. Planen var at Malcolm om 4 år skulle søge at blive valgt efter 

Makro. Jeg kan godt være ked af at de ikke valgte at stille med Malcolm som præsidentkandidat 

allerede nu!? 

 

Hovedbestyrelsen tilkendegav tydeligt, efter min orientering om kandidaterne på augustmødet, at de 

gerne så Danmark støtte Short/Dvorkovich kandidaturerne. Heldigvis kunne vi enes om at holde 

vore præferencer tæt til kroppen, for at give mig de bedste muligheder for at varetage danske 

interesser! Jeg er glad for at denne taktik kom til at bære frugt, idét jeg havde tilsagn fra alle sider 

om at støtte det mest presserende danske ønske.     

 

Jeg har i flere år forsøgt at forklare diverse FIDE ledere og delegerede det urimelige i at danske 

amatørspillere betaler meget højere rating afgifter til FIDE end amatører fra andre lande – og på de 

2 seneste kongresser er det endelig lykkedes at vinde tilslutning. I 2017 blev det første vigtige skridt 

taget med en delvis imødekommelse via beslutning på kommisionsniveau, men jeg syntes ikke det 

var nok, så derfor gik vi stille med dørene og håbede på ved tålmodigt diplomati at opnå mere ved 

kongressen i Batumi, en taktik som heldigvis bar frugt. 

 

Det danske spørgsmål er ret simpelt – vi er, modsat udlandet, helt vilde med at spille ”alle mod alle” 

turneringer, og det betaler vi dyrt for at få FIDE ratet. En hvilken som helst ”alle-mod alle” gruppe 

koster mindst 50€ i afgift, mens Swiss eller Monradturneringer kun koster 1€ pr. deltager.  
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Lad mig her afsløre, at det faktisk blev Makro der som mødeleder dagen efter præsidentvalget 

indfriede sit løfte til Danmark og sikrede en kongresvedtagelse som får positiv indflydelse på DSUs 

økonomi i forhold til FIDE – så her kommer vi til at mærke betydelige lettelser fremover, da næsten 

alle turneringer fremover skal afregnes til samme pris, altså 1€ pr. deltager. Det hører med til 

historien her, at denne beslutning naturligvis gælder globalt, så fremover kan der forventes en større 

udbredelse af ”alle mod alle” turneringer i mange lande. 

 

Selve præsidentvalget på kongressens første dag blev en langstrakt affære med mange formalia der 

skulle på plads, men langt om længe kunne de 3 kandidater så holde deres afgørende taler, med 

Dvorkovich først og Makro sidst. På dette tidspunkt var jeg stadig i tvivl om hvem der reelt ville 

være det bedste valg, så indlæggene blev fulgt opmærksomt.  

 

Dvorkovich leverede et engageret og inspireret oplæg, Short brugte sin tid på at trække sit 

kandidatur og angribe Makro hårdt. Makro brugte meget tid på at forsvare sig mod angrebene, og 

det blev pludselig tydeligt, at han er gammel og træt, og ikke ville komme til at levere nogen 

forandring af FIDE, på trods af sin fremragende vicepræsidentkandidat.  

 

Først efter disse 3 indlæg var jeg overbevist om at Danmark skulle støtte Dvorkovich, fordi han var 

den eneste kandidat der reelt syntes at have mulighed for at bringe skakken i den retning vi alle 

gerne vil, det hensyn vejede tungere end min uro ved den nyvalgte FIDE præsidents stærkt 

interesserede bagland. 

 


