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Beretning til HB møde 25. november 2020.   

 

   
 

  
Resultatdel.  

 

GM Mads Andersen kunne lørdag den 17. oktober skrive sin tredje DM titel på visitkortet. 

Nr. 2 blev IM Bjørn Møller Ochsner, som samtidig kunne notere sin anden GM norm. 

 

Poul Rewitz vandt årets kandidatklasse med 6/7.  

Juniordanmarksmester blev Nicolai Kistrup med 4½/7. 

Kvindedanmarksmester blev Ellen Kakulidis med 3½/7, et resultat som samtidig indbragte hende 

WFM titlen, idet hun kom over 2100 i Elo rating.  

 

Team Xtracon Køge genvandt Danmarksmesterskabet for hold, som fik nedenstående slutstilling. 

1. Team Xtracon Køge, 49½ brætpoint, 15 mp 

2. Brønshøj, 44½ brætpoint, 16 mp 

3. Jetsmark, 41½ brætpoint, 14 mp 

 

Steffen Slumstrup Nielsen er udnævnt til International Mester i skakkomposition.  

 

 

 

 

 

Organisatorisk.  

 

Covid 19. 

Samme emne som indledning på 2 HB beretninger i træk havde kun de færreste af os for alvor 

forestillet os, men fakta er, at vi atter er sat meget tilbage i aktivitetsniveau pga. sygdommen. Med 

de aktuelle restriktioner kræver det meget af klubledelserne rundt omkring at gennemføre 

aktiviteter, men heldigvis er der en del som tager det ekstra besvær for at give andre mulighed for at 

mødes omkring skakken. 

 

Vi fik heldigvis, i den korte tid hvor vi troede at alt var ved at vende tilbage til normalen, afsluttet 

Xtracon Skakligaen og også et reduceret DM stævne på Hotel Svendborg.  Desuden nåede der at 

blive afholdt en række turneringer rundt i landet, inden vi atter måtte skrue ned.  

 

Det programsatte delegeretmøde måtte jo desværre aflyses, og et senere planlagt har vi også måttet 

aflyse. FU har ikke nogen aktuelle bud på en afvikling, men vi bør tilstræbe at få afviklet et 2020 

Delegeretmøde inden påske, også selvom vi kommer til at afvikle det efter Nytår.    
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Divisionsturneringen er kommet i gang, om end med en del aflyste kampe, hvordan vi får det hele 

færdigspillet til tiden er foreløbig et åbent spørgsmål. Derfor stiller FU forslag om at ændre på 

kvalifikationskravene til landsholdsklassen 2021, således at det bliver muligt at afvikle 

divisionsturneringen over en længere periode. 

 

Efter 2 års prøveperiode er det nu tiden at evaluere på forsøget med at kåre en 

Kvindedanmarksmester via kandidatklassen. Med henvisning til Covid 19 påvirkninger kan man 

argumentere for at det vil være fair at tage DM 2021 med i vurderingen også, og på den måde 

forhåbentlig få bedre tid til at diskutere emnet grundigt. Ved samme lejlighed vil det også være på 

sin plads at diskutere om vi fortsat skal kåre en Juniordanmarksmester, set i lyset af at vi også 

afholder ungdoms DM i aldersopdelte klasser.  

 

Et, nu afdød, tidligere medlem havde rejst 2 sager mod Unionen, henholdsvis ved domstolene og 

ved Datatilsynet. Sagen ved domstolen i Horsens er hævet, og vor advokat har overfor afdødes bo 

rejst krav om dækning af Dansk Skak Unions sagsomkostninger. Endnu har vi ikke modtaget svar 

fra Datatilsynet hvorvidt denne sag hæves, vor advokat i sagen mener det er sandsynligt at 

Datatilsynet behandler sagen.   

 

Arbejdet med den nye hjemmeside blev desværre hårdt ramt af Covid 19s genopblussen. Ikke 

direkte, men Webmaster fik desværre voldsomt meget at se til i nogle af sine øvrige frivillige 

indsatser for Dansk skak, herunder som stævnelederleder og økonomiansvarlig for DM, samt i sin 

egenskab af formand for en af vore meget aktive klubber.  

 

Arbejdet med at få Unionens økonomi til at balancere bliver ikke nemmere af de meget store 

usikkerhedsfaktorer der følger af Covid 19 situationen. Ikke alene har det betydning for 

aktiviteterne her i landet, det er i høj grad ved at være usikkert om vi skal have et landshold afsted 

til OL og EM. Foreløbig må vi budgettere med at vi kommer afsted, og dermed også at 2021 

kommer til at bære udgifter til 2 landsholdsturneringer. 

 

 


