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Beretning HB-møde 7. november 2021  

 

Resultatdel. 

 

GM Jonas Buhl Bjerre leverede et flot resultat ved EM på Island, hvor han med 7 point af 11 

kvalificerede sig til World Cuppen. 

 

Jan Rode Pedersen fra Skanderborg er ny Danmarksmester i hurtigskak i 65+ rækken. Jan Rode gik 

ubesejret gennem turneringen og endte på 7 point. 

 

I gruppen” 50+ gik Mogens Henrik Thuesen fra Brønshøj overraskende hen og vandt turneringen 

udelt med scoren 6½/8. 

 

Nye Ungdomsdanmarksmestre 2021 kåret: 

U08: Storfavoritten Alexandru Pirtac fra SK1968 var helt suveræn, og vandt samtlige 7 partier. 

U10: Favoritten August Jalving fra Skak for sjov vandt med 5½ point mesterskabet på bedre 

korrektion end Villads Majvang Sandmann. 

U12: EU-mesteren Vitus Bondo Medhus fra Evans blev en sikker vinder af turneringens største 

gruppe med maksimum. 

U14: Jeppe Hald Falkesgaard fra Brønshøj gik ubesejret gennem turneringen og afgav kun et halvt 

point til Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs der sluttede på 4 point og tog sølvmedaljen. 

U16: Mesterskabet blev afgjort i sidste runde til fordel for Casper Liu med 4½ point. 

U19: med fuldstændig ens korrektion måtte der i den ældste gruppe kåres to Danmarksmestre. Både 

forhåndsfavoritten Nicolai Kistrup og Oscar Koch Müller sluttede på 4 point, og de havde heller 

ikke mødtes indbyrdes i turneringen. 

 

9-årige August Jalving fra Skak for sjov er lige blevet mesterspiller i Amagermesterskabet, der 

sluttede den 12. oktober. August er født den 14. april 2012, og er dermed ny mesterspiller i en alder 

af 9 år og lige knap 6 måneder. August slår lige akkurat GM Jonas Buhl Bjerres gamle rekord sat i 

januar 2014 med knap et par måneder. 

 

GM Allan Stig Rasmussen vandt fredag aften (22/10) i Svendborg DM i lynskak for 5. gang i træk 

og 7 gange i alt siden han vandt titlen første gang tilbage i 2006. 

 

GM Allan Stig Rasmussen vandt danmarksmesterskabet i skak for femte gang i sin karriere. 

 

Ny kvindedanmarksmester blev Elena Gerassimovich Steffensen fra Ålborg, der i Kandidatklassen 

scorede 4 point. Undervejs besejrede hun de to øvrige kandidater til titlen, Ellen Fredericia Nilssen 

og Esmat Guindy. 

 

Ellen Fredericia Nilssen fra Køge opnåede også 4 point, og blev dermed juniordanmarksmester. 

 

 

Organisatorisk. 

Delegeretmøderne den 19. september i Fredericia er naturligvis, set med organisatoriske briller, den 

vigtigste begivenhed siden sidste HB-møde, og der var glædeligvis også god tilslutning fra 
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medlemmerne, med mere end 2000 stemmer repræsenteret. Jeg er naturligvis først og fremmest 

tilfreds med at HBs forslag alle blev vedtaget med stor tilslutning fra de delegerede. Dernæst glæder 

jeg mig naturligvis også over den store tillidserklæring til FU, hvor alle medlemmer blev genvalgt 

med akklamation.     

Dette skal ses i lyset af en til tider hård, men også sober, debat, hvor FU blev udsat for en del kritik, 

bl.a. af regnskabsføringen. Efterfølgende blev begge beretninger og regnskaber dog godkendt uden 

stemmer imod, så vi konstaterer at vi har svaret tilfredsstillende, og ser nu frem til at fortsætte 

arbejdet under forhåbentlig mere normale tilstande. 

 

Især på de sociale medier har ledelsen været udsat for voldsom kritik, som til tider har grænset til 

det ubehagelige, for nu at udtrykke det diplomatisk. Dette blev kommenteret en del på 

Delegeretmøderne, og jeg noterede med stor tilfredshed, at de delegerede bestemt ikke mener at 

ledelsen skal bruge megen energi på at forholde sig hertil. Der blev givet udtryk for at Facebook 

ikke er velegnet til den form for debat vi gerne vil have, HB blev da også opfordret til at genindføre 

et debatforum i eget regi, bl.a. med et argument om at de mange medlemmer som ikke bruger 

sociale medier føler sig demokratisk sat uden for døren, fordi debatterne foregår på Facebook.  

 

Debatten på delegeretmødet viste at medlemmerne nu er parate til at etablere et sekretariat, forudsat 

det kan gøres for eksterne midler. Sidst, men ikke mindst, kunne man også glæde sig over mange 

optimistiske tilkendegivelser omkring øget tilstrømning til klubberne, overalt i landet. Meldinger 

som giver berettiget håb om atter at finde tilbage til i hvert fald 4.000 medlemmer. 

 

Den øgede interesse skal vi gøre vort yderste for at få udmøntet, bl.a. ved at formidle og dyrke 

succeshistorierne, men også ved at være klar til at understøtte klubber som gør en indsats for at 

undervise og fastholde nye medlemmer. Fra Bjarne Sønderstrup har vi modtaget et forslag om at 

lade klubberne beholde hvad der svarer til det første kvartals kontingent for at helt nyt medlem, 

mod at klubberne til gengæld investerer beløbet aktivt i forsøg på at fastholde disse. Idéen er 

interessant, og fortjener opmærksomhed. 

 

Kvindeskak 

I foråret tiltrådte IM Jacob Sylvan som ny Kvindelandstræner. Landsholdstruppen var meget glade 

for valget og har taget godt imod ham. Han har nogle klare mål om at højne deres spillestyrke og er 

gået effektivt til værks, som også møder stor tilslutning blandt kvinderne. 

Efter genåbningen, så har flere af kvinderne deltaget i diverse turneringer. I oktober var enkelte med 

i Odensemesterskabet, Øbros 85 års turnering og Kandidatklassen, hvor også den tidligere og den 

nuværende Kvindelandstræner deltog – sidstnævnte vandt endda og skal spille i LH-klassen i 

påsken. 

Det er også værd at bemærke, at Ellen Fredericia Nilssen vandt Junior-DM, som den første 

kvindelige skakspiller nogensinde. 

Arild Rimestad 

 

Ungdomsskak 

Pige-DM i januar måtte af gode grunde aflyses. Hillerød Skakklub skulle have stået for 

arrangementet med planer om et løft af turneringen, men sådan skulle det desværre ikke gå. 

Coronaen har været hård mod bl.a. Hillerød og deres pigeafdeling. 

I maj fik vi endelig afviklet den, to gange udsatte U8-gruppe af U-DM 2020. 

Det har været glædeligt at se den store aktivitet blandt vores ungdomsspillere, i de mange 

turneringer der har været efter genåbningen – det tegner godt. 
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Ungdomslandtræner Rasmus Skytte har også haft træningssamlinger. 

I august vandt Vitus Bondo Medhus det østrigske EU-mesterskab og fik en pokal med hjem, der 

næsten var større end ham selv. 

I september deltog ti af vores ungdomsspillere i Ungdoms-NM 2021 i Tórshavn på Færøerne og vi 

kom hjem med en sølv og en bronze – Paulius Meskenas tog sølv på bedre korrektion end Casper 

Liu, som tog bronzen. Danmark blev også 2’er i den samlede pointstilling. 

I oktober blev U-DM 2021 afviklet på Tietgen KompetenceCenter i Odense og syv nye 

Ungdomsdanmarksmestre kåret. U-NM 2022 bliver i Sverige i uge 7. 

Pige-DM 2022, der afvikles den 21.-23. januar, bliver formentlig arrangeret i Odense. 

Arild Rimestad 

 

Onlineskak 

Fire fredage i januar blev der afviklet GP-turneringer med stor tilslutning og fredag den 5. februar 

fandt GP-finalerne sted, med fin dækning af Ellen Fredericia Nilssen. Vinder blev GM Jonas Buhl 

Bjerre, der vandt finalen over GM Jesper Søndergaard Thybo. 5-600 fulgte med via lichess og 

twitch, hvilket må siges at være meget godt. 

Efter en måneds opbygning, kunne Slaget om Østersøen lanceres den 1. maj – dette er en 

onlineturnering forbeholdt spillere fra de ni østersølande: Danmark, Estland, Finland, Letland, 

Litauen, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland. Turneringen spilles hver anden lørdag. 

Hver uge er der også flere andre turneringer af forskellig slags, som Dansk Skak Unions 

medlemmer kan deltage i via https://lichess.org/team/dansk-skak-union. 

I løbet af vinteren planlægger jeg at arrangere en ny turnering a la GP-turneringer i januar-februar. 

Arild Rimestad 

 

 

Status på Kvindelandsholdet oktober 2021  

Jeg har været i gang i et halvt år, og starten af perioden har været præget af, både jeg skulle lære 

spillerne at kende, og af Covid-19 situationen.  

Planen for i år har været at der skulle arbejdes kontinuerligt med skak, og så i mindre dossier, 

således at det kan passe ind i hverdagen.  

Hovedparten af dette er forgået online, bla. pga. covid-19, hvilket også har betydet at vi ikke har 

haft mulighed for at spille turnering samlet, desværre.  

  

Truppen har som udgangspunkt været den samme som tidligere, men på grund af andre årsager, er 

den blevet noget smallere end jeg kunne have ønsket.  

  

Jeg har undervist på de fælles træningssessioner indtil videre, dette skyldes flere ting; 

hovedsageligt, har det været en prioritering af budgettet, hvor jeg mener at pengene udnyttes bedre 

ved at spillerne også kan få noget individuelt træning, og det kunne der blive råd til på denne måde.  

   

Vi har indtil nu haft følgende tiltag i gang:  

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 (6) spillere, 1-2 gange om 

måneden, samlet ca. 15 gange pr. person  

5. Fysisk træningslejr i september i Øbro  

6. Turneringsaktivitet  
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1)     Månedlig træningsgang  

Vi har online arbejdet med forskellige temaer, feks. dynamisk spil og slutspil, sessionerne har 

typisk varede 1½-2 timer pr. gang, og fremmødet har været fornuftigt.  

2)     Månedlig opgavetræningssession  

1-2 uger før har jeg sendt opgaver ud som spillerne så løser inden træningsgangen, hvor vi så i 

fællesskab gennemgår opgaverne.  

3)     Online trænings ”weekend” i slutningen af maj  

I maj afholdt vi en træningslejr online, hvor vi arbejdet videre med de ting vi har arbejdet med i de 

månedlige træningsgange. Det fungerer ganske fornuftigt, selvom det ville havde bedre at kunne 

mødes fysisk.  

4)     Muligheden for at få igangsat individuel træning for nogle (6) spillere, 1-2 gange om måneden, 

samlet ca. 15 gange pr. person  

Jeg har lavet en aftale med en træner om ca. 90 timer som er blevet fordelt blandt de spilere som 

havde tid, til dette. Spillerne har selv aftalt med træneren hvornår de har afholdt sessionerne, inden 

for de givne rammer. Dette igen for at hjælpe med at der bliver arbejdet kontinuerligt med skak.   

De sidste træningssessioner bliver afholdt i slutningen af året.   

5)     Fysisk træningslejr i september i Øbro  

Efter sommerferien tænkte vi at det var muligt endelig at afholde en fysisk træningsweekend. Den 

blev afholdt i Øbros lokaler, som fungerede som glimrende rammer for dette.  

Der blev arbejdet koncentreret med bl.a. følgende emner, ubalancer, slutspil, taktiske opgaver mv.  

Tak for lån af lokalerne til Øbro og til Morten som hjalp med træningen, både før, under og efter.  

6)     Turneringsaktivitet  

Grundet covid-19 i første halvdel af 2021, har turneringsaktiviteten ikke været så høj som man 

kunne forvente, men alligevel har næsten alle kvinderne været aktion, og flere har spillet 2-3(-5) 

turneringer.  

Til DM var der kun 3 deltager i kandidatklassen, men de spillede alle godt og vandt da også 2 

danmarksmesterskaber, samt spillede noget godt skak!   

Jeg tror det er første gang at junior danmarksmesteren har været en kvinde/pige og det er specielt 

flot da Ellen brugte meget energi på at udvikle streamet under DM til så højt niveau, at der var roser 

fra de normalt kritiske.  

Jacob Sylvan  

 

 

 

Weekendens seminar skal meget gerne resultere i nogle klare målsætninger for FU/HBs arbejde i de 

kommende år. Her tænker jeg både på hvad vi gerne vil opnå, men også hvorledes vi skal fordele og 

håndtere opgaverne mellem os, med henblik på at opnå de bedst mulige resultater. 

 

Inden længe sender vi det måske mest spændende landshold i mange år afsted til EM i Slovenien. 

Jeg håber og beder til at deres tur ikke ødelægges af den pandemi som atter spiller med musklerne 

rundt omkring, det vil næsten ikke være til at bære. Holdet og dets sponsor JØKER Holding ApS er 

klar til opgaven, og indstillet på at levere et godt resultat.  

 

ECU afholder kongres under EM-turneringen, jeg forventer ikke at deltage heri, bl.a. under 

henvisning til Corona situationen udenfor Danmarks grænser. 

 

Nordisk Skak Forbund trodser Corona nedlukningen i RIGA og gennemfører sin kongres lørdag 
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den 6. november. Arild Rimestad er i Riga som dommer i Grand Swiss turneringen, og deltager i 

kongressen, hvis man ellers får lov at gennemføre den på spillestedet, hvilket med stigende 

restriktioner ikke kan garanteres 100%.   

 

Poul Jacobsen 

 


