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Beretning til HB møde 25. august 2019.   
  
  
Resultatdel.  

 

Fredag den 19. april vandt GM Allan Stig Rasmussen for 4. gang i træk DM i lyn, efter et 

afsluttende Armageddon parti mod Jackie Andersen. 

 

Mandag den 22. april vandt GM Allan Stig Rasmussen for 4. gang DM, efter omkamp mod IM 

Jonas Buhl Bjerre, som tvang afgørelsen helt ud i et afsluttende Armageddon lynparti.  

 

Samme dag vandt FM Nicolai Kvist Brondt Pedersen kandidatklassen med 5/7 point. 

 

WFM Esmat Susanne Guindy fra Viborg blev danmarksmester for kvinder med 3½ af 7 i 

Kandidatklassen. 

 

Bjarke Hautop Kristensen fra Evans blev juniordanmarksmester ved at score 4½ af 7 i 

Kandidatklassen.    

  

Organisatorisk.  

  

Magnus Carlsen i Danmark 

Foruden DM-titlen spillede LH klassen også om pladsen som Magnus Carlsens direkte modstander 

i en hurtigskakmatch, arrangeret af firmaet f-reklame i Cirkusbygningen. Som bekendt var GM 

Allan Stig Rasmussen forhindret i at spille, og pladsen gik i stedet til den tabende DM finalist, IM 

Jonas Buhl Bjerre. Hele forløbet blev en for Dansk Skak fantastisk gave, med meget stor 

medieopmærksomhed, især naturligvis, i Østjylland.  

Resultatet kender vi, verdensmesteren vandt rub og stub, da han også gjorde rent bord i en 

simultanforestilling mod 24 modspillere – men hvad vi ikke på forhånd kunne være sikre på var 

hvor stor interessen for arrangementet ville være – men en stort set fyldt Cirkusbygning blev 

resultatet, og det kan vi kun sige arrangørerne og de som hjalp bag kulissen stor tak for. 

 

Chess House 

Foreningen Chess House er jo desværre blevet ribbet for alt af værdi af sin egen formand og 

kasserer. Pludselig kunne man på foreningens hjemmeside læse bl.a. denne linje, skrevet af 

foreningens formand Sven Erik Højstrup Christensen ” Foreningen Chess House er den 18/7 2019 

opløst”. Foruden denne opsigtsvækkende linje, er der en lang tekst hvor formanden redegør for sine 

bevæggrunde til at nedlægge foreningen, og dennes bestyrelse. Samtidig agiterer han for at alle er 

velkomne i foreningen New Chess House. 

Sagen har fået meget stor medieopmærksomhed, især i Århus Stiftstidende og Jyllands Posten, men 

også i øvrige dele af pressen, heldigvis kan vi notere os at den mere seriøse presse er klar over at 

foreningen er blevet bedraget, og har beskrevet hændelserne på en nogenlunde rimelig måde. Status 

i skrivende stund er at der er valgt en ny bestyrelse for foreningen, denne undersøger aktuelt 

hvorvidt foreningen kan fortsætte, eller skaderne er så omfattende, at en lukning er uundgåelig.  
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Chess House har, som det skaklige kraftcenter det var, gennem de sidste mange år haft stor 

betydning for DSUs muligheder for at afvikle træningssamlinger for vore forskellige landshold, 

uden at dette har kostet alt for meget. Huslejen har været særdeles rimelig, og det har også været 

muligt at klare forplejningen til fornuftige priser.   

Hvis ikke Chess House kan videreføres, så vil naturligvis især Århus området, men også det øvrige 

Skak-Danmark komme til at mange et stort aktiv, og det vil helt sikkert få negativ betydning for de 

muligheder vi fremover har for at lave arrangementer.  

 

Ungdoms EM 
Ungdoms EM blev påvirket af begivenhederne omkring Chess House. Sven Erik Højstrup 

Christensen var indskrevet som en del af den danske delegation, idet han skulle være ledsager for 

sønnen John. I lyset at hans rolle i forhold til Chess House fik han besked på at han ikke længere 

kunne være en del af den danske delegation. John blev af U landstræneren bedømt for ung til at 

være afsted i så mange dage uden voksen ledsager, så dels af denne grund dels fordi der ikke var 

betalt for deres deltagelse på turen, blev det besluttet at hverken Sven eller John kunne være en del 

af den danske trup ved U EM. 

 

Unions skadelige skriverier 
Denne beslutning har fået stor opmærksomhed, ikke mindst fordi et af vore medlemmer, til en 

varierende stor kreds af modtagere, med stor ihærdighed har udsendt nærmest utallige mails kaldet 

pressemeddelelser med nogle særdeles negative og fejlbehæftede konspirationsteorier om Chess 

House og motiverne for at John Christensen ikke kom med EM holdet. Man må konstatere at uanset 

hvor usandfærdige disse skriverier har været, så har de vakt interesse nogle steder, og desværre har 

der været en tendens til at tro på skribentens udlægninger af sagen. Her skal alene tilføjes at det 

ikke er behageligt at skulle besvare journalisters spørgsmål ud fra det udgangspunkt, og ej heller er 

det behageligt når ens samlever skal til at besvare kollegaers og naboers spørgsmål om sagen. 

 

Samme skriveivrige herre har igennem det seneste år været særdeles aktiv, med forskellige 

fokuspunkter. Bl.a. har han ført længere mailkrige mod følgende: Skakklubben K41 mod formand 

Peter Stuhr, Allerød Skakklub mod denne formand især, Nordsjællands Skakklub mod formand og 

kasserer samt en del bestyrelsesmedlemmer tilknyttet de respektive klubber. I mange tilfælde har 

mails haft karakter af voldsom chikane og personforfølgelse, ofte indeholdende links til billeder og 

videoer optaget med skjult kamera. Mange af disse mails er sendt ikke bare til ofrene, men en stor 

kreds af skakspillere og indimellem også til folk uden for skakmiljøet, f.eks. til nogle af ofrenes 

arbejdsgivere. Skriverierne er af en sådan karakter, så ethvert fornuftigt tænkende menneske vil 

erklære sig enige i at de er særdeles skadelige for skakkens omdømme. 

Han er blevet bedt om at forlade ikke mindre end 3 klubber i København og på Nordsjælland inden 

for de seneste år, og 2 af disse klubber har henvendt sig til DSU, med et ønske om at få startet en 

eksklusionssag mod den pågældende, og også mod hans fotograf som optager og deler fotos og 

videoer optaget med skjult kamera uden ofrenes vidende.  

Henvendelserne førte til at vi, da han blev smidt ud af den seneste klub og pr. 1/7 stod uden DSU 

medlemskab, nægtede ham optagelse som medlem af DSU. Dette blev påklaget til Skaknævnet, 

hvis overvejelser førte til at vi måtte acceptere ham som medlem, idet konklusionen var at kun et 

delegeretmøde kunne beslutte at udelukke en person fra at blive medlem.  

 

Det var efter kendelsen tydeligt at DSU’s love ikke har taget højde for en situation som den 

aktuelle, hvorfor vi valgte at nedsætte et ekspertudvalg som fik til opgave at udarbejde forslag til en 

lovændring, der fremover skal gøre det muligt for Unionen at udelukke medlemmer, uden at der 
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skal afholdes delegeretmøde. Forslaget er nu udarbejdet, og vi skal tage stilling til om det skal søges 

vedtaget på et ordinært eller ekstraordinært delegeretmøde. 

 

Xtracon Chess Open 
Æresmedlem af Dansk Skak Union Lars-Henrik Bech Hansen afgik den 25. juni ved en alt for tidlig 

død. Trods et længerevarende skrantende helbred var han stadig dybt engageret i at arrangere 

turneringer, og det sidste han foretog sig var netop at glæde sig på Facebook over tilmelding nr. 300 

til årets udgave af Xtracon Chess Open. Chokket til trods besluttede man at gennemføre 

turneringen, og det var mig en særlig glæde ved selvsyn at konstatere at teamet gennemførte 

turneringen med stor sikkerhed, Lars har lært alle mand godt op, og Dansk Skak Union kan fortsat 

glæde sig over at have en turnering i den absolutte internationale topklasse. Også i 2020 har jeg 

netop modtaget underretning om! 

 

Dansk Skaksalg   

Som bekendt var Dansk Skaksalg ikke til stede ved DM, og kort efter blev lageret tømt og flyttet til 

ny adresse i Malling syd for Århus. Her er der indrettet med lager og kontorfacilitet, således at 

Skaksalgets daglige ekspeditioner inklusive regnskabsføringen kan klares herfra. Kontorafdelingen 

har også plads til DSU, hvortil der nu er ansat regnskabs- og kontorhjælp, i en stilling som deles 

med Dansk Skaksalg.  

 

Elite  

Ansættelsen af GM Sune Berg Hansen som landstræner har skabt ro på eliteområdet, og er så vidt 

jeg kan vurdere blevet godt modtaget af medlemmerne. Der er udtaget et ganske spændende hold til 

det kommende EM, og forhåbentlig kommer det til at markere starten på en periode med ro 

omkring landsholds- og elitearbejdet. 

 

 


