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Resultatdel.  

 

Så fik vi endnu en stormester, ikke overraskende skiftede Jesper Søndergaard Thybo sin status som 

verdens højest ratede aktive IM ud med en stormestertitel, som han ikke kommer til at vente længe 

på, da udnævnelsen formelt kommer på FIDEs ekstraordinære kongres i februar. 

Skiftet blev en realitet da Jesper scorede sin 3. og sidste norm til titlen i Skakklubben Nordkalottens 

40 års jubilæumsturnering, hvortil der var inviteret et passende felt. 6½ point var tilstrækkeligt for 

Jesper, som ud over titlen også kan glæde sig over et Elotal der ligger meget tæt på 2600.  

 

IM Jesper Søndergaard Thybo havde kort tid forinden lavet sin 2. GM norm og samtidig også 

turneringssejr i Chess House december GM turnering.  

 

Danmark havde 4 hold med til Europacup, heriblandt et meget stærkt Team Xtracon Køge, som 

rejste ned til turneringen med ambition om at gøre sig gældende helt oppe i den sjove ende af 

tabellen. Det lykkedes ikke helt, men en placering som delt nr. 4 – desværre nr. på korrektion – 

svarede pointmæssigt nøjagtigt til hvad Dr. Elo forventede. Men uanset – den flotteste præstation af 

et dansk hold i denne turnering. 

 

IM Jesper Søndergaard Thybo kan også kalde sig DM i hurtigskak, efter en spændende afslutning 

hvor han og IM Jonas Bjerre stod fuldstændig lige inden deres indbyrdes møde i sidste runde, som 

altså blev en ren finale, og faldt ud til Jespers side. 

 

Pige DM i Skanderborg er afviklet af Arild Rimestad med stor og god hjælp fra Skanderborg 

Skakklub som lagde lokaler og frivillig arbejdskraft til.  

 

Nr. 1 i P20 blev Signe Sofie Bøss Sørensen, Skive Skakklub, nr. 2 blev: Birgitte Bruunsgaard 

Jacobsen, Skive Skakklub 

Nr. 1 i P16 blev Andrea Kongskov, Syddjurs Skakklub, nr. 2 blev Clara Heiberg, Frem Skakklub 

Nr. 1 i P13 blev Caroline Lindegaard Bruntse, Læseforeningens Skakklub, nr. 2 blev Precious 

Grønhøj, Aars Skakklub 

Nr. 1 i P10 blev Leia Andries, Frem Skakklub, nr. 2 blev Frida Bjerregaard Hagen, Enkeltmedlem 

Nr. 1 i P8 blev Amanda Izaura Damm, Hillerød Skakklub. 

 

 

Organisatorisk.  
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Ekstraordinært Delegeretmøde 

 

Skaknævnets overvejelser resulterede i at man mente at kunne behandle Delegeretmødets afgørelse, 

men ikke ændrede på delegeretmødets beslutning om at ekskludere Dick Sørensen. Til gengæld 

nåede man, meget mærkværdigt efter min opfattelse frem til at omstøde en tænkt afgørelse om at 

Dick Sørensen ikke må være tilskuer ved officielle skakarrangementer, så længe han er ekskluderet. 

Jeg vil gerne slå fast at der ikke er truffet nogen beslutning herom, jeg har dog på skrift 

tilkendegivet overfor begge ekskluderede at de ikke er velkomne til DSU arrangementer. 

 

Dick Sørensen har efterfølgende besluttet at stævne Skaknævnet ved retten i Århus, hvordan den 

sag ender er der vel ingen der tør gisne om, men Skaknævnet har i første omgang svaret tilbage til 

Dick Sørensens advokat, at man ikke synes at være rette sagsøgte i sagen. Skaknævnet har henvist 

advokaten til Dansk Skak Union ved undertegnede. Jeg har i skrivende stund endnu ikke hørt noget 

til sagen, så jeg ved ikke om stævningen af Skaknævnet opretholdes, eller man vælger at stævne 

Dansk Skak Union. 

 

Uanset hvad de beslutter så har vi næppe hørt det sidste ord i sagen endnu, og jeg forudser at det 

bliver nødvendigt for Unionen at stille økonomi til rådighed for advokatbistand i et eller andet 

omfang, selvom vi jo har mange jurister iblandt os. 

 

 

Internationalt. 

Den forventede kongres kom ikke i december, men er derimod en realitet fra den 26. februar til den 

1. marts i Abu Dhabi. Jeg forventer at deltage, og glæder mig til at have 2 stormestertitler med hjem 

fra kongressen. 

 

Berhard Sørensen har påtaget sig den krævende opgave at forsøge at samle et hold til handicap OL i 

Rusland, samt også at være holdleder på turen. Bernhard har erfaring med at være Hold- og 

rejseleder fra sin tid med kørestolsrugby, hvor han ofte havde denne funktion, så jeg er ganske tryg 

ved opgavens placering. Muligheden for at komme afsted er i dag annonceret på skak.dk, og jeg vil 

indtrængende opfordre jer til at opmuntre kvalificerede deltagere til at tage chancen for en oplevelse 

og kontakte Bernhard. Jo stærkere hold vi kan stille, jo større chance er der for at komme afsted. 


