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Beretning til HB møde 14. juni 2020.   

 

   
 

  
Resultatdel.  

 

Det kan næppe overraske nogen at den resultatmæssige beretning er endog aldeles kort denne gang.  

 

Senior DM +50 blev vundet af Poul Rewitz med imponerende 7/7, foran Mogens Henrik Thuesen 

med 6 point. 

 

Senior DM 65+ blev vundet af Per Holst med 5½ point, foran 4 mand med 5 point, hvoraf John 

Mortensen havde bedst korrektion, og dermed fik 2. pladsen. 

 

Vitus Bondo Medhus fra Skakklubben Evans vandt det Nordiske Ungdomsmesterskab i gruppe E 

med 4,5 point af 6 mulige. 

 

Uofficielle online DM i Ungdomsskak 

 

U20: 

1. Filip Boe Olsen, Skanderborg 106 point 

2. Adesh Easwaralingam, Fredericia 64 point 

3. Christian Ringsmose, Boca 57 point 

  

U15: 

1. Jeppe Hald Falkesgaard, BMS 93 point 

2. Oscar Veiergang, SkakForSjov 87 point 

3. Albert Møller, Frem 83 point 

  

U10: 

1. Emil Zander, Kjellerup 110 point 

2. Vitus Bondo Medhus, Evans 104 point 

3. Anker Müller, SkakforSjov 59 point 

 

Officielt DM i online Lynskak 

1. GM Jonas Buhl Bjerre, Skanderborg, 10½ point af 13 

2. FM Mads Boe, Skanderborg, 9½ point (korr. 74) 

3. IM Filip Boe Olsen, Skanderborg, 9½ point (korr. 73,25) 

4. FM Aref Vasli, Brønshøj, 9½ point (korr. 72,25) 

5. GM Sune Berg Hansen, Hillerød, 9 poin 
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Organisatorisk.  

 

Covid 19. 

Lad det være slået fast med det samme – Danmark er ramt af Covid-19 virus pandemien, og det har 

fået store konsekvenser for det organiserede skakliv. Hvor store kan endnu ikke siges, men vi kan i 

hvert fald konstatere hvad vi ikke har kunnet gennemføre som normalt. 

 

Extracon Skakliga og flere hovedkredse fik ikke spillet sæsonen færdig planmæssigt. Det varierer 

vist lidt om der spilles senere (august/september) hvis muligt, eller man har aflyst færdiggørelsen. 

 

DM 2020 inklusive delegeretmødet blev udskudt itv. -søges afholdt i efteråret. Pokalfinalestævnet 

blev udskudt itv., Extracon Chess Open i Helsingør blev aflyst, det samme blev en mængde andre 

lokale turneringer. Det er endnu uafklaret hvorvidt hurtigskak DM søges gennemført.  

Alt i alt har dette naturligvis haft stor negativ indflydelse på det organiserede skakliv, først og 

fremmest på det sociale område, men så sandelig også fordi vi simpelt hen ikke har kunnet spille, 

og har måttet se os om efter andre sysler.  

 

Det forventes at vi senest til efteråret kan starte op igen, ja måske endda noget tidligere. I skrivende 

stund forhandles om fase 3, og måske bliver det muligt allerede fra mandag den 8. juni? Vi skal 

være optimister, og forhåbentlig vender alle stærkt tilbage, klar til at indgå i et skakliv som givet 

bliver præget af diverse restriktioner med henblik på at reducere smitterisikoen   

der følger ved at være sammen, men også af glæden ved atter at kunne spille.  

 

Der vil givet opstå mange spørgsmål, og måske skulle tages mange hensyn vi ikke tidligere har 

tænkt så meget over. Lad mig her slå fast, at vi naturligvis stadig skal følge FIDEs regler for 

skakspillet, men med meget kraftig skelen til at tingene skal være fornuftige. Så man vil ikke blive 

straffet for ikke at give hånd til modstanderen, og det vil ikke blive betragtet som dårlig stil hvis 

man takker nej til efteranalyser etc.  

 

Ledelsen vil ikke udarbejde en komplet vejledning der skal ageres efter, men vi er naturligvis 

behjælpelig med at finde frem til de relevante vejledninger fra Sundhedsmyndighederne. Det bliver 

den enkelte arrangørs opgave at sikre sig at spillestederne er i orden, og lever op til kravene 

omkring plads nok i lokalerne, hygiejne med mulighed for håndvask og afspritning, toiletforhold og 

tilpas hyppig rengøring af disse osv. Vi kan ikke forlange at skakbrikkerne skal vaskes/afsprittes 

konstant og hele tiden, her må ”rene hænder og handsker” klare sikkerheden.  

   

Delegeretmødet i påsken skulle have behandlet en del forslag til vedtægtsændringer. Siden vi nu 

måske først afholder mødet i Oktober er det relevant at overveje om ikke de sædvanlige frister for 

forslag skal rykkes tilsvarende, således at der etableres den normale tid fra forslaget er modtaget til 

behandlingen af det. 

 

Takket være store frivillige indsatser fra en række engagerede mennesker er Danmark også kommet 

med på online skak, og det er på sin plads at takke dem for indsatsen. Med Arild Rimestad som 
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foregangsmand er der en god udvikling i disse turneringer, og kassereren melder endda at han kan 

fornemme på antallet af ønsker om enkeltmedlemsskab at ikke medlemmer får lyst til at knytte sig 

nærmere til DSU. Arild vil selv gennemgå området, men en tidlig konklusion er at det giver god 

mening at få etableret en mulighed for at være ”online” spiller i DSU regi. 

 

Ved flere lejligheder har HB behandlet vedligeholdelsen af Skakhåndbogen, ikke bare vedtagelsen 

af nye regler kræver opmærksomhed, også opdatering og tilgængelighed (opslagsvenlighed) kræver 

opmærksomhed. Selve håndbogen er en mastodont af et tekstbehandlingsprojekt som vi ikke på 

nogen måde kan forlange at en frivillig nyvalgt sekretær bare kan sætte sig og administrere. I gamle 

dage havde vi et professionelt trykkeri med offset afdeling til at varetage den del af arbejdet, og jeg 

mener vi skal den vej igen. Vi bør ganske enkelt betale os fra tekstbehandlingsopgaven, og 

derigennem sikre at vi får lavet det ønskede produkt inden for en overskuelig fremtid.  

 

Blandt afledte konsekvenser af det ekstraordinære delegeretmøde er at vi pt. ikke har noget valgt 

skaknævn, skaksalget mistede et bestyrelsesmedlem og den ene af DSU’s revisorer trak sig fra 

posten aftenen før det aftalte revisionsmøde. Unionen fungerer naturligvis stadig, men der ligger en 

opgave med at få fundet gode folk til de ledige poster. 

 

Internationalt er der ikke så meget at berette om, da aktiviteterne også her ligger underdrejet. Den 

ny FIDE ledelse indkaldte jo til Kongres i Abu Dhabi i februar, hvor det hele handlede om 

godkendelse af det nye FIDE Charter. Konferencen var i høj grad præget af Corona bekymringer, 

og bl.a.manglede der deltagere fra Italien (de måtte ikke) og en del andre lande som plejer at være 

til stede. Set i lyset af den senere aflysning af kongressen ved OL, var det dog godt at det blev 

gennemført i Abu Dhabi.  

 

Jeg er nødt til her at nævne at min begejstring for den nye ledelse er faldet en del. De har sat en 

jurist til at gennemgå den fine ordning vi fik på ratingafgiften på alle mod alle turneringer, og 

konklusionen er at det ikke er blevet formelt besluttet (juristen tolker kongresreferatet anderledes 

end os) – så afgifterne skal rulles tilbage til normalt niveau. Jeg har naturligvis protesteret og 

skrevet en del frem og tilbage med FIDEs jurist, men der er ikke meget at stille op er jeg bange for. 

Jeg har opnået bedre vilkår end tidligere, idet de foreslår at vi maksimalt kan afkræves €15.000 mod 

tidligere maksimalt €25.000, men det er en fattig trøst i forhold til den ordning jeg mente vi havde 

aftalt, og som FIDEs økonomichef Zhu Chen jo også bekræftede. Det er naturligvis ikke 

tilfredsstillende, og man kunne ønske sig at danske arrangører konsekvent begynder at spille 

Monrad og/eller Schweizer turneringer i stedet for. Tanken om en højere EMT afgift på alle mod 

alle turneringer melder sig også, i forhold til at det jo udelukkende er DSUs økonomi der holder for 

overfor FIDE. Mange andre FIDE afgifter bør også vurderes af HB, afgifterne er sikkert 

berettigede, men mange af dem betales uden videre af DSU, og bør måske i virkeligheden være 

brugerbetalte – eksempelvis FIDE træner licenser, som jo egentlig er en slags næringsbrev. 

 

 

 

    


