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Beretning til HB møde 2. maj 2021.   

 
    
Resultatdel.  

 

Stormester Jonas Bjerre vandt 5. februar Dansk Skak Unions første online Grand Prix finale ved at 

besejre stormesterkollega Jesper Søndergaard Thybo i finalen med 1½-½  

 

Stormester Jesper Søndergaard Thybo vandt 18. februar en stormesterturnering i Beograd med 1 

helt points forspring til nærmeste forfølger.  

 

Stormester Jesper Søndergaard Thybo blev 19. april en suveræn vinder af den lukkede 

stormesterturnering “Radnickichess – T2 – GM Robin round Belgrade”, der sluttede mandag aften i 

Beograd. Han scorede fantastiske 8 point ud af 9. Jespers præstationsrating var hele 2737, og det 

flotte resultat var 1,4 point over forventet score og gav dermed 14 elopoint. 

 

 

Organisatorisk.  

 

Covid-19. 

I skrivende stund er forsamlingsforbuddet stadig en udfordring for normale skaklige aktiviteter, 

men alt andet lige, så rykker vi støt og roligt mod bedre forhold, primært velsagtens på grund af de 

efterhånden mange vaccinerede. Aktuelt forventes alle at være blevet tilbudt vaccination med 

udgangen af august måned, og dermed har vi forhåbentlig en situation hvor vi igen kan mødes 

nogenlunde frit, måske med krav om gyldigt Coronapas, men det er til at leve med.  Når jeg stadig 

er en smule forbeholden skyldes det især at smitten buldrer løs øst-vest-syd og nord for os, kan vi 

virkelig holde Danmark fri for en overvældende 3. bølge – jeg håber det. 

 

Jeg håber at HB nu endelig kan få sat en holdbar dato for et Delegeretmøde, så vi kan få genindført 

nogenlunde normale organisatoriske tilstande igen. Samtlige FU medlemmer er gået ud over deres 

valgperioder, så der skal være valg på samtlige poster. Desuden skal vi meget gerne have valgt et 

skaknævn – heldigvis har vi allerede tilsagn fra gode kandidater.  

 

Det gælder som altid, hvis nogen i medlemskredsen har lyst til at stille op til valg – enten til FU 

eller Skaknævnet – så må man meget gerne tilkendegive dette i god tid, så vi kan få præsenteret 

kandidaten på skak.dk, og dermed give klubberne en idé om hvem man skal stemme på. 

 

Med omkring et års samlet nedlukning eller betydelige begrænsninger i vore aktivitetsmuligheder er 

det uundgåeligt at der er negative følgevirkninger rundt omkring. Nogle klubber har blødt 

medlemmer, og flere ledere frygter for at de ikke igen kan få deres klubber i omdrejninger, bl.a. 

fordi ekstraordinært mange medlemmer efterhånden har fundet sig tilpas med at spille online skak, 

bl.a. fordi det kan dyrkes når de har bedst tid, og ikke på en fast ugentlig aften fra 19 til 24. Det er 
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naturligvis en reel og en kæmpe udfordring vi her står med – og jeg skal på det kraftigste opfordre 

alle klubber til at lægge energi i at finde en attraktiv blanding af faste klubaktiviteter kombineret 

med et online fællesskab på klubniveau. Vores sport egner sig så fint til internettet, så der er ingen 

vej udenom, vi skal begå os dygtigt, både i den fysiske og virtuelle verden, hvis vi skal have succes 

i vore respektive klubber. De klubber som håndterer udfordringerne bedst, vil uden tvivl også være 

dem der består på den lange bane. 

 

I seneste beretning til HB omtalte jeg muligheden af at etablere et ”ad hoc sekretariat” hvor 

tilknyttede medlemmer med særlige kompetencer kan hjælpe os med konkrete opgaver, uden at 

forpligte sig til at tage et langt træk i FU med andre dagligdags opgaver. Jeg er særdeles glad for at 

kunne meddele her, at den første sag fik et for DSU fantastisk udfald, idét Marie Frank Nielsens tip 

om at søge Kulturministeriet om tilskud til distribution af Skakbladet, gav os en økonomisk 

håndsrækning på lidt over 43.000 kr. Tak til Marie herfor, forhåbentlig kan det også medvirke til at 

andre kan finde tid og lyst til at bidrage med deres ekspertiser, i et eller andet omfang. 

 

Det er på sin plads her at takke afgåede kvindelandstræner Peter Thorsbro for den store indsats han 

har ydet på posten. Træningssamlinger og diverse turneringsaktiviteter er afviklet med høj intensitet 

og fantastisk holdånd, og jeg er glad for at konstatere at hans afløser, IM Jacob Sylvan, kan 

overtage en homogen og velfungerende trup, som i høj grad er indstillet på at forbedre sig ved 

kollegialt samarbejde.  

 

De tre landstrænere har været en tur i skrivestuen, og sendt følgende redegørelser for deres 

respektive ansvarsområder. 

 

Rapport fra landstræneren  
Corona-pandemien har sat en dæmper på mulighederne for at spille rigtig skak. Men det er dog 

lykkedes for Jonas Bjerre, Filip Boe Olsen og Jesper Thybo at komme ud og spille, og det er der 

selvfølgelig ydet rejsestøtte til. Resultaterne har været ok – lige nu ser det særligt spændende ud – 

uden dog for alvor at sprænge rammerne. Danmark har slået Sverige to gange i online-landskampe. 

Online-OL var sjovt og vi klarede os ganske fint, men det er alligevel svært at tage rigtig seriøst. De 

fleste i landsholdstruppen er en del af træningsforløb, som der bliver ydet støtte til. Enkelte private 

træningssamlinger er også blevet støttet. Der er tydelig online-fatigue, så online træningssamlinger 

har jeg undladt. Til gengæld vil det være oplagt at finde nogle datoer til en træningsweekend, så 

snart Corona-restriktionerne tillader det.  

World Cup: Danmark har fået en plads til Worldcuppen (måske med start 10. juli i Sotji). Der var 

ikke rigtig mulighed for en kvalifikationsturnering. I stedet udtog jeg Mads Andersen, Jesper 

Thybo, Jonas Bjerre og Allan Stig Rasmussen. Den der har højest Elo-rating på Fide´s maj liste 

bliver spurgt først om de vil spille. Mht. støtte så er det besluttet at DSU dækker rejse og hotel til 1. 

runde (2 partier plus evt. omkamp), derefter må spillerne selv betale hotel ud af de meget store 

præmier, man vinder hver gang man går videre.  

Der er endnu en mulighed for at få spillere med. FIDE har åbnet for at man deltager i en hybrid-

kvalifikationsturnering. Alle over 2550 har adgang, og derudover kan man indstille 5 spillere. 

Hybridformatet er dog ikke sådan lige at lave. Jeg har talt med Arild Rimestad og vi vil forsøge at 

få en ’lille udgave’ op og stå (måske kun for spillere over 2550), hvis muligt. VM-kvalifikation og 

landshold er de mest prioriterede områder. Der er dog meget kort tid til at få det op og køre. En del 

lande har sagt nej.  
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Læs mere om Hybrid-muligheden her: https://www.europechess.org/european-hybrid-qualification-

tournament-for-the-fide-world-cup/?fbclid=IwAR1qnmWjQgaU56GlG7fP5LTwLjU6vS-

vYI74OOsp_h0SUTP3r9JaMaeeLMI     

Politik: Det er selvfølgelig betændt, at turneringen spilles i Sotji. Men jeg mener ikke det er 

spillernes eller forbundets rolle at lave politik. Så længe der ikke er fra officiel dansk side er 

indvendinger, agter vi at deltage.  

Jonas Bjerre Er med i Julius Bäer Challenge. En stor cadeau, da Jonas er udtaget som en af de 10 

mest lovende (mandlige) spillere under 18 år. Første omgang var lidt blandet, men det er helt 

sikkert sundt at mærke niveauet fra konkurrenterne.  

Sponsor:  Jøker Holding er ikke altid tilfreds med tingenes tilstand. Det er svært at lave tiltag under 

Corona, som vi jo ellers havde håbet på. I øjeblikket er han ikke indstillet på at køre mere end et år. 

Men det kan selvfølgelig nå at ændre sig.  

Sponsortøj: Er bestilt, desværre lavede leverandøren fejl i farverne i logoet, så de blev forsinket. 

De forventes dog at ankomme meget snart og så bliver det danske landshold et af de bedst klædte!  

EM for hold: Jeg er overbevist om, at det kommer til at blive spillet som planlagt i Slovenien med 

start 11. november. Der er forhåbning om at vi kan stille med stærkest mulige hold.  

Generelt omkring fremtid:  

Tror alle glæder sig helt enormt til at kunne spille rigtig skak igen.  

Budget: Indtil videre er der ikke problemer med budgettet.  

 

København 18-04-2021  

Landstræner Sune Berg Hansen  

 

 

 

Beretning fra Ungdomslandstræneren  Aarhus, d. 25. april 2021 

Efter en sløv Corona-start på 2021 er vi heldigvis kommet lidt i gang nu, men bl.a. en online 

turnering for ungdomslandshold og senest har Jonas og Ellen været til turnering i Italien og Filip 

har spillet en flot turnering i Serbien. Det skal nævnes at Arild gennem hele perioden har været 

rigtig god på at finde muligheder til børnene for skak online. Lynskak online er selvfølgelig langt 

bedre end ingen skak, men desværre slet ikke det samme som at spille otb. - med rigtig 

betænkningstid.  

Nu lysner det omsider og vi kan begynde at mødes til turneringer og jeg har fået planlagt en 

træningsweekend i juni i København. Børnene er heldigvis meget ivrige og da jeg foreslog at mødes 

flest muligt til turneringen Kronborg Open, var det straks stor tilslutning (dette har vi så senere 

ændret til Holbæk Løvspring) 

Ift. de internationale turneringer vi plejer at deltage i; U-VM, U-EM mv. er arrangørerne desværre 

meget tilbageholdende med at melde noget ud. Heldigvis har vi fået mulighed for at deltage i Østrig 

til august til EU-mesterskaberne U8-U14, der forventer jeg en delegation på ca. 10 børn, 

undertegnede og nogle forældre. 

De øvrige turneringer bliver forventeligt tidligst afholdt i november, hvorfor jeg venter med 

udtagelser af børnene, indtil de har fået vist deres aktuelle niveau otb. Flere ”nye” har gjort sig 

særdeles positiv bemærket online, så det bliver rigtigt spændende at se om de kan få et overført til 

otb. skak med normal betænkningstid – Jeg tror det! 

 

Med kort rokade 

Ungdomslandstræner Rasmus Skytte 
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Status på Kvindelandsholdet april 2021  

Jeg har været i gang i mindre end en måned, så hovedparten af tiden er gået med at lære spillerne at 

kende, samt, at prøve at finde den model der både virker ambitiøs, og samtidigt vil kunne virke.  

Da det endnu ikke vides hvordan, og hvornår Danmark og verden åbner op igen, er nedenstående 

plan lavet for at sikre, at vi får arbejdet lidt mere med skak i perioden op til at dette sker. 

Selvfølgelig vil åbningen få betydning for nedenstående aktiviteter, og derfor vil der nok også blive 

justeret løbende i dem.  

Planen for den nærmeste fremtid (april til juli), er at komme i gang med forskellige træningstiltag, 

det drejer sig om følgende:  

1. Månedlig online træningssession  

2. Månedlig opgavetræningssession  

3. Online trænings ”weekend” i slutningen af maj  

4. Muligheden for at få igangsat individuel træning for nogle spillere, 1-2 gange om måneden  

  

Truppen har muligvis ændret sig en smule i forhold til hvem der har tid og ressourcer til at spille og 

arbejde med skak, men sådan vil det nok altid være.  

I efteråret forventes at punkt 1 og 2 ligeledes vil forsætte, samt at punkt 3 forhåbentlig kan udvides 

med en fysisk træningsweekend, men det er endnu for svært at spå om hvordan verden ser ud efter 

sommerferien.  

Punkt 4 håbes også at kunne forsættes, men formatet er indtil videre usikkert.  

 

Med venlig hilsen 

Kvindelandstræner Jacob Sylvan 

 

 

Fide har besluttet at opdatere og aktualisere sine dommerlister, herunder at have fokus på om 

dommerne er aktive eller passive. En foreløbig sammenholdelse af Fides og vor liste afslører store 

forskelle i registreringerne, og det skal der naturligvis ikke være. Så der forestår et vigtigt (og 

måske omfattende) stykke arbejde med at få disse lister og status på de enkelte dommere på plads. 

Så vidt jeg har forstået har Per Rasmussen tilbudt at være behjælpelig hermed, så jeg regner med at 

sagen er gode hænder. 

 

Senior DM og årets sommerskaklejr ser i skrivende stund ud til at blive gennemført, og dermed 

sætter de en streg under at mareridtet med Corona efterhånden nærmer sig slutningen. I hvert fald er 

det glædelige beslutninger og vigtige vidnesbyrd om, at virkelysten i Dansk Skak Union stadig er 

intakt.  

 

Når næste beretning forfattes kan jeg forhåbentlig berette om 2 succes arrangementer! 

 

Poul Jacobsen 


