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Beretning HB-møde 4. september 2022  

 

Resultatdel. 

 

Lyn DM 

På dagen for sidste HB-møde vandt GM Allan Stig Rasmussen for 6. gang titlen som 

danmarksmester i Lynskak, efter finalesejr over FM Viktor Haarmark Nielsen. Igen efter en 

turnering som sluttede med et festfyrværkeri af dygtigt livetransmitterede mellemrunder, 

semifinaler og finaler, som via storskærm tryllebandt en hel fyldt spillesal på Hotel Svendborg. 

 

Danmarksmester 

IM Martin Haubro blev med 7 point uden remisser en sensationel danmarksmester, foran 4 

stormestre. Scoren var ½ point over kravet til GM norm, som Martin hermed indkasserede den 

første af.  

 

Kandidatklassen 

FM Viktor Haarmark Nielsen vandt kandidatklassen med 5½ af 7, på bedre korrektion end Mogens 

Henrik Thuesen fra Brønshøj. 

 

Bronze til August Jalving ved VM i hurtigskak på Rhodos 

10-årige August Jalving fra “skak for sjov” på Frederiksberg vandt den 2. maj bronze ved 

turneringen “World Cadets Rapid Championships 2022” på Rhodos. 

I gruppen U10 scorede han 7 point ud af 9, hvilket rakte til en delt tredjeplads i et felt på 50 

deltagere. Heldigvis havde Jalving bedst korrektion. Han vandt 7 partier, og tabte to partier til 

spillerne der endte foran ham i den samlede stilling. 

Ungdomslandstræner IM Rasmus Skytte udtaler i forbindelse med resultatet til skak.dk, at 10-årige 

August Jalving, der i efteråret blev vores yngste mesterspiller nogensinde, er et stort talent. Det er 

meget imponerende med en tredjeplads i VM i hurtigskak efter stærkt spil.  

 

Guld, sølv og bronze til Danmark ved NM for piger 

Sarah Sima Derlich vandt guld i C-rækken med 4/5 og bedst korrektion. 

Leia Andries vandt sølv i B-rækken med 3½/5 og bedst korrektion 

Nienke van den Brink vandt bronze i A-rækken  

 

Køge pokalmestre 2022 

Køge Skakklub blev en suveræn vinder af årets pokalstævne, der blev afviklet pinsesøndag i 

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Holdet der bestod af hele fire stormestre, 

sluttede på 20½ point foran Aarhus/Skolerne der endte på 14½ point. 

 

Bredderækken havde deltagelse af 13 hold og her vandt Valby Skakklub knebent med 16½ point 

foran Tåstrup Skakforening med 15 point og Springeren 1 med 14½ point. 

 

Modsat tidligere år var der ikke så mange deltagere i seniorrækken. Kun to hold i 65+ og 8 hold i 

50+. De to grupper var slået sammen, og blev vundet af Seniorhajerne + 50 og Roskilde + 50, der 

begge fik 16 brætpoint.  

Bedste hold i 65+ var holdet fra Randers Skakklub der fik 15 point. 
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I juniorrækken deltog der 10 hold, og her vandt Læseforeningens Skakklub med 18 point foran 

Køge Juniorerne med 16½ point. 

 

IM-norm til Mikkel Manosri Jacobsen 

FM Mikkel Manosri Jacobsen fik smed 7/9 sin første IM-norm i juni måneds udgave af First 

Saturday i Budapest. Sidste rundes parti endte remis imod WIM Isha Sharma fra Indien. Dermed 

gik Mikkel ubesejret igennem turneringen, og sluttede et helt point foran de nærmeste forfølgere. 

 

Sidste fredagslyn i Chess House 

Fredag aften den 17. juni blev der afholdt, hvad der måske blev den sidste turnering i Chess House, 

da foreningen efter alt at dømme lukker denne sommer. 

 

Aarhus Skakklub/Skolerne og Chess House havde inviteret til superlyn, og turneringen blev en af 

de stærkeste lynturneringer i Danmark indtil videre her i 2022. Tre stormestre, tre IMere og 6 

FMere deltog i turneringen med 22 deltagere. 

 

Turneringen blev spillet med to indledende puljer hvor de to bedste gik videre til semifinalen. De 

fire spillere der gik videre var (se billedet øverst): 

 

GM Jesper Søndergaard Thybo – IM Bjørn Møller Ochsner 

GM Jonas Buhl Bjerre – IM Filip Boe Olsen 

 

Jesper og Bjørn spillede 1-1 i de to lynpartier, men i Armagedon lykkedes det Jesper at kvalificere 

sig til finalen. I den anden semifinalematch vandt Jonas med 2-0 over Filip. 

 

Finalen blev vundet af Jonas Bjerre 

 

Dansk GM-norm i Aarhus 

På andenpladsen i Skolernes 50 års Jubilæumsturnering kom turneringens positive overraskelse, IM 

Filip Boe Olsen fra Skanderborg, med 6 point, der samtidig var hans første GM-norm.  

 

WIM-norm til Ellen Fredericia 

Danmarks førstebræt i Kvinderækken, WFM Ellen Fredericia Nilssen, scorede i dag ved OL sin 

anden WIM-norm ved at spille remis med IM Stavroula Tsolakidou (2362) i kampen mod 

Grækenland. Ellen scorede i alt 6,5/10 i turneringen og blev dermed dansk topscorer på 

kvindeholdet. 

 

OL i Chennai. 

Danmarks hold i åben række bestod af GM Jonas Bjerre, GM Mads Andersen, GM Jesper Thybo, 

GM Allan Stig Rasmussen og endelig den nykårede danmarksmester IM Martin Haubro. Et på 

papiret meget stærkt hold, som var seedet som nr. 27, endte efter en generelt skuffende holdindsats 

som nr. 45.   

 

Kvindelandsholdet bestående af WFM Ellen Fredericia, WFM Esmat Guindy, WFM Ellen 

Kakulidis, Elena Steffensen og WFM Louise Fredericia leverede en godkendt indsats. Holdet slog 

undervejs i turneringen bl.a. storfavoritterne fra Italien med 3-1, som det vel nok bedste resultat, og 

endte med startnummer 47 som 49. Holdet opnåede i øvrigt den anerkendelse at blive kåret som 
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turneringens bedst klædte kvindelandshold, hvilket jeg tager som et udtryk for kvindernes 

opbakning omkring holdet og turen. 

 

Begge hold sendte via video mange timers grundig information om præstationerne hjem til deres 

fans, et godt tiltag som jeg synes vi skal holde fast i fremover, uden at det kommer til at tage fokus 

fra det væsentlige.    

 

IM Norm til Viktor Haarmark i Skanderborg 

FM Viktor Haarmark Nielsen fra ØBRO sikrede sig sin første IM-norm i GM-turneringen i 

Skanderborg. Kravet for norm var 4½ point i de 9 partier, da Viktors modstandergennemsnit lige 

præcis var over 2450. Dermed fortsætter Viktor et succesrigt skak år som tilbage i påsken sikrede 

ham kvalifikation til næste års Landsholdsklasse. 

 

 

 

Organisatorisk. 

 

90-års fødselsdag 

Æresmedlem af Dansk Skak Union, Svend Svendsen, fyldte den 25. april 90 år. Svend Svendsens 

betydning for dansk skak kan næppe overvurderes. Stifter af Skolernes Skakklub for 50 år siden, 

medstifter af Dansk Skoleskak, formand for Aarhus Skoleskak, ophavsmand til bl.a. skaklejrene på 

Tranum for bare at nævne et par af bedrifterne. 

 

Aarhus Skakklub/Skolernes formand John Rendboe har i en fødselsdagsomtale af Svend Svendsen 

bl.a. beskrevet starten af Skolernes Skakklub således: “Efter stiftelsen i 1972 var Svendsen i årevis 

den driftige formand, som på sin officielle arbejdsplads, Brobjergskolen, både stod for organisering 

af skoleskak i topklasse og sikrede de unge mennesker røgfrie omgivelser i klubben om aftenen. Og 

ja, et røgfrit miljø i 1970-erne var enestående.” Så også på det område, var Svend Svendsen en 

foregangsmand. 

 

90-års fødselsdag 

Æresmedlem af Dansk Skak Union, Ole Schøller Larsen fyldte søndag den 3. april ligeledes 90 år. 

Ole Schøller Larsen var formand for Dansk Skak Union fra 1966 til 1976, hvor Steen Juul 

Mortensen tog over. Ole Schøller Larsen blev i 1976 udnævnt til æresmedlem af Dansk Skak 

Union, men hvilede bestemt ikke på laurbærrene da den organisatoriske indsats forsatte bl.a. som 

formand for Frederiksberg Skakforening fra 1985 til 1998. Også på brættet har Ole Schøller Larsen 

gjort sig stærkt gældende, bl.a. med en 6. plads i Landsholdsklassen 1958 (12 deltagere) samt et par 

enkelte landskampe for Danmark. 

 

100 års DM i skak 

På vegne af Danbase-teamet har Tom Skovgaard skrevet til skak.dk om en ny spændende historisk 

tabel omhandlende 100 års DM i skak: 

I Danbase er der netop lavet en tabel over 100 års DM i skak 1922 – 2022. Tabellen sammentæller, 

med udgangspunkt i Danbase, alle DM 1922 – 2022, inkl. omkamppartier med fuld betænkningstid. 

Kun topgruppen (“Landsholdsklassen”), hvor der spilles om DM-titlen, indgår. 

 

Foreningen Chess House i Århus lukker 

Det blev endegyldigt besluttet på den anden ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt 
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onsdag den 29. juni. Årsagen skal findes i dårlig økonomi efter svindelsagen for nogle år siden, og 

ikke mindst at de frivillige kræfter omkring Chess House var løbet tør for energi. 

Chess House nåede næsten at eksistere i 25 år på fire forskellige adresser gennem årene. Chess 

House har gennem årene afholdt mange GM/IM turneringer, koordinerede turneringer, 

lynturneringer om fredagen, hurtigskak og foredrag. 

 

Svaneke Skakklub er tilbage 

Svaneke Skakklub er igen blevet selvstændigt medlem af Dansk Skak Union efter i mange år at 

have været en del af Bornholms Skakklub. Måske er der en ny tradition på vej i dansk sommerskak, 

da Svaneke med succes arrangerede Sommerskak i uge 29. Fem runder over 4 dage med 26 

deltagere i to schweizer-grupper blev det til. 

 

DSU støttede Baryshpolets som Fide-præsident 

Dansk Skak Union offentliggjorde den 5. august beslutning at stemme for Andrii Baryshpolets som 

ny Fide-præsident. Afstemningen fandt sted på Fides kongres i forbindelse med OL i Chennai i 

Indien. Som vicepræsidentkandidat havde Baryshpolets danske Peter Heine Nielsen. 

I Hovedbestyrelsen havde der været en afstemning om, hvem, DSU skulle støtte. Ingen HB-

medlemmer stemte for at støtte den nuværende Russiske præsident Arkady Dvorkovich, 6 

medlemmer stemte blankt, mens 10 stemte for Andrii Baryshpolets/Peter Heine Nielsen. Et enkelt 

HB-medlem stemte slet ikke. 

 

Dvorkovich genvalgt 

Russeren Arkady Dvorkovich blev søndag genvalgt til endnu en periode som Fide-præsident på 

Fide-kongressen i Chennai i Indien. 

I opgøret imod ukraineren Andrii Baryshpolets og vicepræsidentkandidat Peter Heine Nielsen fra 

Danmark vandt Dvorkovich med 157 landes stemmer imod 16 til Baryshpolets. 

Ny vicepræsident for Fide bliver den 15. verdensmester Viswanathan Anand. 

 

Landstræneren stopper 

Som bekendt har GM Sune Berg Hansen meddelt at han stopper som landstræner her efter sin 3 

slutrunde. Samarbejdet med Sune har fra min side været godt i perioden, og han har i høj grad 

bidraget til min forståelse af de ønsker og behov som en landsholdstrup kan have. Desuden har han 

forsøgt i højere grad at gøre landsholdet synligt, gennem mange videorapporteringer af holdets 

indsats.  

Der er god til næste slutrunde, så derfor har jeg besluttet at give de landsholdsaktuelle spillere 

mulighed for at påvirke DSU’s beslutning om hvad vi gør fremadrettet. Spillerne er pt. i gang med 

at besvare evaluerings skemaer om turen, og jeg forventer at kunne orientere HB om en nogenlunde 

samlet holdning fra spillerne – også at deres ønsker som jeg ser det, vil ligge inden for noget vi kan 

medvirke til. 

 

Skaksalget 

Som de fleste sikkert har lagt mærke til, er skaksalget i gang med afviklingsfasen. Det er svært for 

FU at få overblik over hvorledes processen forløber, men den bevæger sig i den rigtige retning. Jeg 

har godkendt materialeindkøb efter de retningslinjer vi har vedtaget tidligere, så noget sker der 

heldigvis. Hvorvidt direktøren stopper definitivt 30/9, eller der bliver tale en forlængelse er endnu 

usikkert. Det bliver uden tvivl en af september måneds vigtigste sager, hvorledes vi skal håndtere 

det forventer jeg en god snak om på HB-mødet.   
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Divisionsturneringen 

Til HB-mødet den 4. september skulle FU komme med en skriftlig anvisning for afviklingen af 

divisonsturneringen, herunder bestemmelser om indskud og præmier, afvikling af divisionskampe, 

tilskudsmuligheder, og meget andet. Det kommer måske til at knibe med at nå det. Derfor håber jeg 

at vi kan få nedsat et udvalg som hurtigt kan etablere en sådan vejledning, så den kan blåstemples af 

HB inden turneringen starter.  

 

Træneruddannelse 

En af vores unge entusiaster har kigget mod nord og noteret sig at Norge har et etableret system 

hvorefter man uddanner skaktrænere. Han spørger om vi kan etablere noget lignende i Danmark.    

 

Budgetbehandling 

Et HB-medlem har tilkendegivet at han forud for 1. behandlingen af næste års budget ønsker en 

drøftelse af hvilke prioriteringer Dansk Skak Union især skal lægge vægt på, og herunder også 

hvordan ansvars- og kompetencefordelingen mellem HB og FU skal være. Det kan derfor være 

nyttigt at gøre sig nogle overvejelser herom inden mødet.   

 

Strategi udvalg 

Med henvisning til foregående afsnit om budgetbehandling, vil jeg bede HB gøre sig nogle 

overvejelser om hvorvidt vi skal forsøge os med at nedsætte et strategiudvalg, som kan råde HB om 

hvilke indsatsområder der især bør prioriteres i fremtiden.  

 

FU reduceret til 4 mand. 

Sekretær Allan Erik Andersen kan pga. stigende tidskrav på jobbet ikke længere finde den 

nødvendige tid til FU arbejdet, og har derfor valgt at trække sig fra FU. En beslutning jeg 

naturligvis respekterer. Samtidig vil jeg sige tak til Allan for indsatsen og samarbejdet de seneste år. 

 

Det er naturligvis vigtigt for DSU at forretningsudvalget bliver fuldtalligt, men især er det vigtigt at 

vi får fundet en kandidat med flair for sekretæropgaverne – ikke bare mødeindkalder og 

referatskrivning, men også en blæksprutte som kan bistå FU med mange andre opgaver der skal 

fungere i dagligdagen. Reelt har dette ikke været tilfældet i meget lang tid, med det resultat at rigtig 

meget nødvendigt arbejde overhovedet ikke er blevet udført af FU, hvilket naturligvis er stærkt 

utilfredsstillende. FU overvejer derfor at lave ”et stillingsopslag” hvor vi på skak.dk efterlyser et 

interesseret medlem med disse kompetencer og interesser, men naturligvis er forslag fra HB om 

egnede kandidater også mere end velkomne. 

 

 

Poul Jacobsen 


