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Resultatdel. 

 

IM Bjørn Møller Ochsner vinder “2ème Festival International d’Echecs de Tours tournoi A ouvert à 

tous i Frankrig. Bjørn spillede en særdeles flot turnering med 7½ point, hvor han vandt 6 partier og 

spillede 3 partier remis. Dermed vandt han turneringen udelt et helt point foran de nærmeste 

forfølgere. Resultatet var desværre ikke nok til den sidste og afgørende GM-norm, da Bjørn ikke 

mødte nok stormestre i turneringen. 

IM Filip Boe Olsen deltog også og spillede en god turnering. Inden sidste runde lå han på den 

udelte andenplads, og da partiet med rejsekammeraten Bjørn blev remis endte Filip på 6½ point, 

hvilket rakte til en delt andenplads. 

 

FM Jens Albert Ramsdal var på forhånd seedet som nummer 5 i  ØBRO & CXU Nytår; men endte 

på en udelt førsteplads med 6 point af 7 mulige. Udover førstepræmien på 7.000,- kr. kunne Jens 

Ramsdal også notere en ratingfremgang på 36, så Elo-tallet nu hedder 2356. Præstationsmæssigt var 

sejren lidt over en IM-norm, men man kan ikke score normer i en åben turnering på kun 7. runder. 

 

Det blev danmarksmester Martin Haubro, der løb med titlen Årets Skakspiller 2022 efter 

afstemning blandt DSUs medlemmer. 90 medlemmer stemte denne gang, hvilket er 37 flere end året 

før. 

 

Organisatorisk. 

 

December måned på Unionens hjemmeside blev i høj grad præget af Trine Treppendahl’s kalender 

præsentation af frivillige ildsjæle. Ud fra de reaktioner jeg har modtaget, og den respons jeg har 

iagttaget på bl.a. Facebook, kan jeg konkludere at initiativet blev vel modtaget af medlemmerne. 

 

Samme gode modtagelse fik også nyheden om ansættelsen af Søren Bech Hansen som ny 

landstræner. Foruden at være en stærk skakspiller er Søren også en meget stærk og struktureret 

organisator, og det var især disse egenskaber som fik en stor kreds af de stærkeste spillere til at pege 

på ham. 

 

Landstræner Søren Bech Hansen har sendt en kort status meddelelse. 

 

Jeg har her i januar holdt en stribe møder, dels med officials, dels med spillerne. Jeg har så langt 

mødtes med DSUs kasserer (telefon), juniorlandstræneren (videomøde), kvindelandstræneren 

(videomøde) og seks af spillerne (videomøder). Møderne alene har taget 11 timer. Jeg mangler at 

snakke med 5 spillere, før jeg er "initielt tilfreds". 

 

Herudover lægger jeg planer for året og sætter mig ind i en række ting. 

 

Individuelt EM, FIDE World Cup og Hold-EM er så langt på 2023 radaren. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Bech Hansen 
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Så fik vi langt om længe afviklet NM for Ungdomshold. Arild Rimestad, Claus Marcussen, Niels 

Jørgen Fries Nielsen og Fredericia Private Realskole havde slået kræfterne sammen, og bidrog hver 

især til gennemførslen af et velafviklet stævne i weekenden 20. til 22. januar. Som tidligere oplyst 

overvejer vi værdien af at deltage i denne del af det Nordiske samarbejde, disse overvejelser er 

endnu ikke tilendebragt. 

 

Som bekendt har Danmark fået en verdensmester i kompositioner af problemskakopgaver. Jeg 

fornemmer en stigende opmærksomhed omkring denne niche interesse, som vi måske kan overveje 

at bakke lidt bedre op omkring. 

 

 

Referatet af delegeretmødet 2022 er nu udarbejdet af undertegnede og godkendt af Steen Juul 

Mortensen. Forhåbentlig kan jeg få det offentliggjort i løbet af indeværende uge, så det er på plads 

inden vi afholder 2023 udgaven af samme møde. 

 

 

Poul Jacobsen 


