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Beretning HB møde 29. august 2021  

 

Et samlet FU vil gerne indlede denne beretning ved at tilkendegive vor tilfredshed med, at det 

(forhåbentlig) er den sidste vi aflægger uden for en normal valgperiode. Der har naturligvis ikke 

rigtig været andre rimelige muligheder at håndtere ledelsessituationen på, men vi glæder os 

alligevel alle over chancen for at blive genvalgt til sammen at fortsætte det arbejde, som i sagens 

natur er blevet alvorligt forstyrret og forsinket af pandemien og dens følgevirkninger.  

 

Resultatdel. 

 

U-DM 08 for 2020 blev endelig afviklet, efter at gruppen havde måttet udsættes fra efteråret. 

Nr. 1 med 5/5 Alexandru Pirtac fra SK1968 

Nr. 2 med 3/5 Frida Bjerregaard Hagen fra Skak For Sjov, efter omkamp. 

Nr. 3 med 3/5 Leonard Samoilenko fra Skak For Sjov.  

Frida og Leonard havde helt ens korrektion, hvorfor der blev spillet omkamp. 

 

GM Jesper Thybo vandt en mindre Open i Budva Montenegro, ubesejret med scoren 7½/9. 

 

GM Jonas Bjerre delt turneringsvinder i Italiens 8th Cattolica Festival 

 

Senior DM med et rekordstort deltagerantal. 94 spillere fordelt med 32 spillere i 50+ gruppen og 62 

spillere i 65+ klassen, skulle på Løgumkloster Højskole finde to danmarksmestre. 

 

Islandske GM Henrik Danielsen vandt 50+ gruppen med 6½ point, men danmarksmesterskabet gik 

til Poul Rewitz som scorede 6/7, uden nederlag undervejs. 

I 65+ klassen vandt Jens Kølbæk mesterskabet med 6/7, efter en rimis i sidste runde mod Arne 

Christiansen som dermed blev toer med 5½/7. 

 

GM Jonas Bjerre slog GM Sune Berg Hansen i finalen i Speed Chess Mesterskab Danmark.  

 

Hjemmebanefavoritterne fra Køge Skakklub vandt meget sikkert den første Danish Club Cup for 6-

mandshold. Køge vandt alle 5 matcher, og da der blev spillet med matchpoint før brætpoint, var der 

stor afstand til SK1968 på andenpladsen. 

 

Det lykkedes ikke GM Mads Andersen at avancere til anden runde i FIDEs World Cup 2021. Mads 

havde ryggen mod muren med de sorte brikker mod GM Pablo Salinas Herrera (2514) fra Chile i 

andet parti i første runde. Herrera havde vundet første parti, så danskeren var tvunget til at satse og 

vinde for at fremtvinge hurtigskakomkamp. Efter 60 træk måtte Mads Andersen dog tage til takke 

med en remis. Pablo Salinas Herreras sejr i første parti var meget spektakulær, og er blevet bragt af 

mange skakmedier som rundens parti. 

 

GM Jesper Søndergaard Thybo leverede et flot resultat i den 40. udgave af den traditionsrige 

Banesque Open i Spanien. Jesper sluttede på 8 point af 10, og gik ubesejret gennem turneringen. 

Det var imponerende 1,3 point over forventet score, hvilket bringer den unge Køgespiller oppe på 

2588, og dermed nærmer han sig med hastige skridt den magiske grænse på 2600 i elo. 
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12-årige Vitus Bondo Medhus fra Evans i Vejle vandt torsdag EU-mesterskaberne i Mureck i Østrig 

i gruppen U12. Vitus startede med at vinde de 5 første partier, tabte i runde 6 til den anden danske 

deltager, Emil Zander, og efter yderligere to sejre kunne Vitus nøjes med en remis i sidste runde for 

at tage guld. Emil Zander fra Kjellerup gik ubesejret gennem turneringen og tog sølvmedaljen med 

7 point. 

 

I U8 blev Alexandru Pirtac fra SK1968 nummer 3 med 7 point, og gav dermed i sin første officielle 

optræden for Danmark et praj om et spændende potentiale. 

 

 

Organisatorisk. 

 

Turneringssystemet er opdateret med ny programmering omkring automatisk rundelægning i 

Schweitzer. Det var detaljer omkring håndtering af partier mod en oversidder som var årsag til 

opdateringen. Systemet skulle nu gerne håndtere disse situationer helt korrekt. 

 

Medlemskartoteket har også fået lidt opdateringer. Mest interessant er måske at det nu er muligt at 

tilføje en alternativ leveringsadresse til Skakbladet, så man f.eks. kan få bladet tilsendt sin 

arbejdsplads, sommerhus osv. 

 

Dansk Skak Unions egen specialforretning, Dansk Skaksalg ApS, har lanceret ny hjemmeside. 

Herfra sælges skakbøger, brikker, brætter, ure og andet tilbehør til både klubber, institutioner og 

private. Besøg hjemmesiden: www.skaksalg.dk 

 

Skakpark er åbnet på Frederiksberg (22/5) 

Frederiksberg-foreningen ‘Skak for sjov’ er initiativtager til anlægget, som består af et kæmpeskak 

(3,6 x 3,6 meter) i lyse og mørke granitfliser, to skakborde med i alt otte skakspil – inklusiv 

frederiksberggrønne bænke – plus et særligt opvisningsmøbel med ét spil. Bordene er fremstillet i 

terrazzo, dvs. med skærver af marmor. 

 

Senior DM ramt af Corona 

Kort tid inden 2. runde skulle sættes i gang, blev deltagerne kaldt sammen og informeret om, at en 

deltager var testet positiv for Corona. Det betød desværre at yderligere 6 spillere måtte tage hjem, 

da de havde været i for tæt kontakt med ham. Herefter valgte arrangørerne at fortsætte turneringen, 

og heldigvis blev ingen smittede som følge af episoden, heller ikke blandt de hjemsendte.  

 

Voksenskaklejr 2022 i Løgumkloster. Efter ønske fra mange af de tidligere deltagere, har DSU igen 

indgået en aftale med Højskolen i Løgumkloster om at holde en skaklejr for voksne. Datoerne bliver 

den 18. – 20. februar 2022. 

 

Dansk Skak Union arrangerede en skakturnering ved EuroGames, der afholdes i Malmö og 

København fra den 18. – 21. august. Eurogames er en del af Copenhagen2021 Worldpride, der er 

årets vigtigste LGBTI+ begivenhed.  

 

Sponsorudvalget som vi nedsatte tidligere på året har lagt stor energi i arbejdet, med at klargøre et 

koncept der kan tilbydes en kommende samarbejdspartner. På HB mødet gives en status over det 

hidtidige arbejde, og et bud på hvad der, efter udvalgets opfattelse, videre skal ske, for at føre 

ambitionen ud i livet.  
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I forbindelse med EM i fodbold blev jeg kontaktet af Fide præsident Dvorkovich, som lidt ærgerligt 

kunne fortælle mig at han havde 4 billetter til kampen Rusland-Danmark, og ikke havde mulighed 

for at se kampen, pga. de danske myndigheder Corona restriktioner. Jeg blev spurgt om jeg var 

interesseret i billetterne. Efter en drøftelse i FU blev konklusionen at vi, efter omstændighederne, 

godt kunne købe disse billetter, forudsat vi kunne få lov at betale en fair pris for dem. Billetterne 

blev købt for 50€ stykket, og det blev aftalt at pengene skulle bruges til at understøtte et pigeskak 

arrangement i DK. Billetterne blev i første omgang tilbudt FU, hvor 2 mand ikke kunne deltage. Så 

det endte med at 3 fra FU + en bekendt til et FU medlem deltog, i en aften som naturligvis blev 

betalt af deltagerne selv.  

 

På et onlinemøde i Nordisk Skakforbund blev situationen med de udsatte ungdomsturneringer 

drøftet. De øvrige lande var bestemt ikke glade for at Danmark endnu ikke har indkaldt til NM for 

hold, og de opfordrede meget kraftigt til at vi forsøgte at få det afviklet, evt. i første kvartal 2020.  

Vedrørende det Åbne NM og Senior NM, blev det besluttet at droppe 2021 udgaven af disse 

turneringer. Det blev endvidere besluttet at holde den årlige Kongres i Oktober måned, formentlig i 

Riga.  

 

Dagsordenen til dette HB møde er ganske omfattende, så FU vil ikke på dette tidspunkt komme 

med yderligere initiativer. Allerede nu venter der ganske vigtige diskussioner, som uden tvivl vil 

være ganske tidskrævende, men også nødvendige for det fremtidige arbejde i HB.   

 

Poul Jacobsen 

 

 

 

 


