
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 

 

Beretning HB-møde 13. februar 2022  

 

Resultatdel. 

 

EM for landshold blev en blandet oplevelse for det danske hold, som ganske vist sluttede tæt på 

seedningen, men man havde sat næsen op efter mere. Ikke mindst fordi man med den store 

økonomiske støtte fra JØKER Holding virkelig har haft gode muligheder for at forberede og træne 

spillerne før turneringen. 

At turneringen alligevel kommer til at blive husket med et smil skyldes en fremragende indsats af 

17-årige GM Jonas Buhl Bjerre, der blev dansk topscorer med scoren 6½/8. Rating præstationen var 

på hele 2793, hvilket var den højeste rating præstation på 3. brættet i hele turneringen og samtidigt 

den tredjehøjeste præstation på tværs af alle brætter i turneringen. Imponerende.  

 

GM Jonas Buhl Bjerre vand DM i hurtigskak aldeles suverænt, med 7/7, efter undervejs at have 

besejret de 3 øvrige stormestre i feltet.  

August Jalving fra Skak for Sjov vandt gruppen under 1900 med 6/7 og bekræftede hermed endnu 

engang at vi har grund til at vente os meget fra hans side. 

 

GM Jonas Buhl Bjerre løb med titlen Årets Skakspiller 2021 i stærk konkurrence med sine to 

landsholdskollegaer Allan Stig Rasmussen og Jesper Søndergaard Thybo. 

 

17-årige GM Jonas Buhl Bjerre leverede en fantastisk præstation i årets Tata Steel Challengers. Det 

blev til en delt 2-3 plads, hvor han vandt 6 partier undervejs (3 af dem mod 2600+) og tabte kun til 

ham, han delte 2-3 pladsen med samt turneringsvinderen Erigaisi Arjun, som kvalificerede sig til 

næste års Tata Steel Masters. Dette bringer Jonas for første gang over de 2600 som kun den 7. 

dansker nogensinde. 

 

Danmark vandt mini-landskamp på Island 

WFM Ellen Fredericia Nilssen og GM Mads Andersen har i weekenden 28/29 januar repræsenteret 

Danmark i Reykjavík International Games, hvor de andre lande i konkurrencerne var Island, Norge 

og Sverige.  

 

GM Jesper Søndergaard Thybo vandt fredag aften Dansk Skak Unions grandprixfinale ved at 

besejre FM Mads Boe i finalen med 1½-½. 

 

 

Organisatorisk. 

Kongressen i Nordisk Skakforbund den 6. november i Riga valgte ny præsident. Og valget levede 

på smukkeste vis op til vore tidligere udmeldinger om at få involveret flere kvinder på ledende 

poster. Norske Anniken Vestby er ny præsident, og islandske Omar Salama er som nævnt sidste 

møde ny generalsekretær. 

 

11. december var det en kendsgerning at Magnus Carlsen atter havde forsvaret sit 

verdensmesterskab i klassisk skak. Undervejs i opgøret mod Ian Nepomniachtchi vandt han det 

længste parti i en VM-match nogensinde, 136 træk skulle der til at få pointet for det 6. parti i hus. 
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Det er naturligvis kendt stof, men alligevel skal det nævnes at vi i perioden siden sidste HB møde 

atter har været lukket ned og op igen på grund af Covid 19.  

 

Det er bl.a. gået ud over divisionsturneringen, hvor en hel runde måtte aflyses. 

Divisionsturneringslederen er i fuld gang med at få programsat alle de udsatte kampe, og der er 

berettiget håb om at vi kommer i mål inden for den oprindelige tidsplan. 

 

På februar mødet plejer vi at beslutte datoer for den kommende divisionsturnering. Det synes ikke 

muligt i år, medmindre vi vil gøre det helt uden at kende datoerne for Bundesligaen i Tyskland, så 

divisionsturneringslederen anbefaler at vi afventer de tyske datoer, som han håber kommer i Marts 

måned, lige som sidste år. 

 

Det er nu blevet tid til at sige Peter Olsen tak for mere end 10 års solid indsats som formand for 

Divisionsturneringsudvalget. Peter har besluttet at stoppe nu, og det ønske har jeg naturligvis 

respekteret. Det betyder så, at de 3 Sjællandske hovedkredsformænd har en fælles opgave med at 

finde en erstatning for Peter, det er næsten umuligt at forestille sig udvalget uden et medlem som 

kender de Sjællandske transportforhold nogenlunde indgående. 

 

I tillid til en stående mundtlig har jeg inviteret til Pokalfinalestævne i Svendborg den 5. juni. Til 

min store overraskelse har hotellet alligevel taget et andet arrangement ind den dato, og det betyder 

at jeg nu har en opgave med at finde et andet fornuftigt spillested. Det skal selvfølgelig nok lykkes, 

så jeg forventer at vi gennemfører arrangementet Pinsedag, som vi plejer. Jeg håber endvidere i 

løbet af denne pokalturneringscyklus at finde en ny pokalturneringsleder, det er naturligvis ikke 

meningen at det skal være en permanent formandsopgave. 

 

Efter DM bad jeg kvinderne overveje hvorledes man kan arrangere DM for kvinder, således at vi får 

en begivenhed der kan sættes fokus på, fremfor et tilfældigt antal kampe mod mænd i 

kandidatklassen. Heldigvis har de lyttet, og medvirket til, sammen med kvindelandstræneren og 

Arild Rimestad, at udarbejde et forslag som HB nu kan tage stilling til. 

 

Efter EM i Slovenien hvor især Jonas Bjerres præstation skinner igennem, har landsholdets sponsor 

JØKER Holding ApS, overfor undertegnede, tilkendegivet at han fastholder at have opsagt aftalen. 

Overfor landstræneren har han givet en modstridende melding, så i realiteten ved jeg i skrivende 

stund ikke hvor den sag lander. Jeg har sagt til landstræneren at jeg lukker døren definitivt til påske, 

så giver det ikke mening at vente længere på ham. 

 

3 personer søgte stillingen som rating officer, alle 3 var kvalificerede. Valget faldt på Jens Madsen, 

som ud over denne opgave, også håndterer det vigtige job som formand for Skakklubben 

Springeren i Kolding. Siden udpegelsen har han arbejdet sammen med Jacob Carstensen, og bliver 

gradvist oplært i jobbet. De har planlagt en overleveringsdag i Kolding den 25 februar, lige omkring 

dette tidspunkt vil vi præsentere Jens på skak.dk, og naturligvis også på behørig vis takke Jacob for 

at have hjulpet på så fremragende vis. 

 

Skaknævnet er i fuld gang, og så vidt jeg er underrettet fungerer samarbejdet i nævnet fint. 

Skaknævnets kendelser samles fremover i et særligt afsnit under love.skak.dk.   

 

Der er lavet 2 nye områder på skak.dk, nemlig pokal.skak.dk og idekatalog.skak.dk. Det sidste er 

naturligvis en konsekvens af HBs beslutning om at fremme Jakob Verners gode idé, og samle 
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resultaterne et let tilgængeligt sted. Jeg håber snart at kunne præsentere en Webmaster til denne 

underside, det fortjener initiativet i hvert fald.  

 

Skakbladets fremtidige trykkeri er endnu ikke 100% fastlagt, men det bliver med stor sandsynlighed 

en sæson med et dansk trykkeri, af den simple grund at vi ikke har kunnet finde en egnet kandidat i 

udlandet.  

 

 

Poul Jacobsen 

 


