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Referat af hovedbestyrelsesmødet  

Søndag den 29. august 2004 

på Hotel Nyborg Strand 

Deltagere: 
 
FU: Steen Juul Mortensen 

 Henrik Knudsen 

 Morten Rasmussen 

 Poul Søndergaard 

 Erik Søbjerg 

 
 
Divisionsturneringsleder  
Finn Larsen deltog under punkt 5 

 
 
1. HK  Arild Rimestad 

2. HK Niels Steen Larsen 

3. HK Erik G. Andrésen 

4. HK Hansjørgen Clausen  

5. HK Jean B. Mikkelsen 

6. HK Aage Olsen 

7. HK afbud fra Jens Riis 

8. HK Torben Teimer 

9. HK Morten Fabrin 
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Steen Juul Mortensen bød velkommen til mødet og særligt til Arild Rimestad som deltog i sit 
første HB-møde. Der var indkommet afbud fra Jens Riis, 7. HK. 

1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 9. april 2004 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

2. Godkendelse af referat af delegeretmødet 11. april 
Referatet blev godkendt uden kommentarer 

3. Forretningsudvalgets beretning 
 
Sommeren har som sædvanlig været rig på mange skakbegivenheder, hvor Unionens spillere har 
deltaget. 

Curt Hansen og Peter Heine Nielsen ydede begge en fornem præstation ved at dele førstepladsen 
i Sigemanturneringen, der i øvrigt fik en god pressedækning bl.a. på grund af deltagelse af den 
unge Magnus Carlsen, Norge. 

Peter Heine Nielsen deltog i VM i Libyen, hvor han efter en fin start blev slået ud i 2. runde af 
Radjabov efter tie-break. Rustan Kasimdzhanov, Uzbekistan blev ny verdensmester efter at have 
besejret Adams. 

I K41 ´s turnering blev det til sejr for Erling Mortensen, der scorede 6½ af 9 points. 

I Vesterhavsturneringen blev det til en delt 2-4. plads til Lars Schandorff og Carsten Høi efter 
Nikola Sedlak, Serbien. Her var overraskelsen, at Jesper Kjærgaard-Jensen, Flensborg opnåede 
samme placering som de to danske stormestre og Sergey Fedorchuk, Ukraine. 

I Andorra Open blev Davor Palo placeret som nr. 5-12, mens Nicolai V. Pedersen blev nr. 3; 
Nicolai Pedersen har været en flittig deltager i udenlandske turneringer. I Gent Open blev det til 
en smuk førsteplads med 7½ points af 9 mulige. 

I Det åbne Hollandske mesterskab blev det til en 6.-12. plads, mens Nicolai V. Pedersen i en 
turnering i Vlissingen, Holland med 7 points af 9. mulige opnåede en 4-10. plads; samme 
resultat opnåede Lars Schandorff. 

Politiken Cup kunne atter i år præsentere et imponerende felt til start, hvor de danske deltagere 
desværre ikke nåede helt til tops; Peter Heine Nielsen, Lars Bo Hansen, Sune Berg Hansen, 
Erling Mortensen og Curt Hansen opnåede alle 7½ points på en delt 4-13. plads efter Darmen 
Sadvakasov, Leif Johannesen og Nick de Firmian. 

EM for amatører i Tjekkiet havde en del danske deltagere; Jan Rode Pedersen, Århus Skakklub 
opnåede 6½ points af 9 mulige, hvilket var et halvt point efter vinderen. I den tilknyttede GM-
turnering blev Davor Palo uplaceret. 



Dansk Skak Union  

   Side 3 af 8 

 

Henrik Danielsen blev nr. 2 i Greenland Open med 8 points af 9 mulige efter Johann Hjartarsson, 
Island, der opnåede maksimumpoints. 

Ved ungdoms-EM i Tyrkiet blev Miriam Olsen nr. 31, Alexei Hansen nr.43, Nikolaj Mikkelsen 
nr. 19 og Jacob Vang Glud nr. 22 i deres respektive aldersklasser. 

I løbet af sommeren er det også blevet til to danske GM-normer og en IM- norm: 

Jacob Aagaard blev nr. 2 med 7 points af 9 mulige i det skotske mesterskab, og Thomas Hutters 
opnåede sin første GM-norm i turneringen Guelph Pro-Am i Canada. Christian Kyndel Pedersen 
scorede sin IM-norm ved at vinde Århus Chess Summer med 7½ points. 

Finalen i Dansk Skak Unions pokalturnering blev som sædvanlig spillet på Hotel Nyborg Strand; 
Skolernes Skakklub vandt eliterækken, Jetsmark Skakklub vandt bredderækken, mens Tåstrup 
Skakforening tog sig af juniorrækken. 

Juniortræningslejren på Tjele Efterskole fik et godt forløb, og Jes Harholm er kommet godt i 
gang som juniorlandstræner. 

Skakhåndbogen findes nu opdateret på Unionens hjemmeside, og vil blive løbende opdateret 
efter hvert HB-møde, men således at de enkelte versioner vil blive opbevaret i Unionens 
elektroniske arkiv. 

Arbejdet med et skaktræningsprogram på Nettet fortsætter, men er løbet ind i nogle tekniske 
problemer, således at der vil komme til at gå lidt tid, inden programmet er klart. 

Henrik Knudsen og Erik Søbjerg har haft et møde med stormestrene ang. OL og DM – på selve 
HB-mødet vil der fremkomme nyt om OL. 

Henrik Knudsen redegjorde for, at Unionen havde fået afslag på ansøgningen om portostøtte fra 
den særlige pulje dertil som administreres af Biblioteksstyrelsen. Begrundelsen for afslaget tog 
udgangspunkt i, at der ikke var fysisk aktivitet som et væsentligt element i skak. Erik Søbjerg 
ville på det kommende årsmøde i Dansk Tankesports Forbund tage emnet op med de øvrige 
forbund. 

Erik Søbjerg gav kort en status om OL-holdene, der på daværende tidspunkt ikke var helt på 
plads. 

Erik Søbjerg bekendtgjorde, at han efter opfordring fra det øvrige FU og grundige personlige 
overvejelser havde besluttet at stille op som formand ved det kommende delegeretmøde, hvor 
Steen Juul Mortensen jo som bekendt træder tilbage. 

4. Dansk Skaksalg Aps. Regnskab for 2003 
Henrik Knudsen redegjorde kort for regnskabet, som viste et overskud til Unionen på 23.000 kr. 
Samarbejdet med Chess House havde givet grund til en vis bekymring, men et møde med Chess 
House havde bekræftet, at det igen går godt der. 
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Aage Olsen var ikke enig i udlægningen af, at Chess House havde været årsag til problemer for 
Skaksalget, men at man i Chess House havde holdt sig til den indgåede aftale med Skaksalget. 

Steen Juul Mortensen understregede, at der var behov for at begynde på en frisk dels i 
samarbejdet med Chess House, men også i Skaksalgets bestyrelse. Henrik Knudsen ønskede 
aflastning fra sit arbejde som formand for bestyrelsen, og samtidig fandt FU det ønskværdigt 
med en effektivisering af Skaksalgets bestyrelse.  

FU bad derfor HB om mandat til at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling og vælge en 
ny bestyrelse bestående af Poul Søndergaard (formand), Henrik Knudsen og Lars Bech Hansen. 
Ligeledes havde FU opdaget nogle fejl som tilsyneladende havde sneget sig ind i vedtægterne 
for Skaksalget ved sidste ændring af disse, som man ville få rettet ved generalforsamlingen. 

Der var fuld accept i forsamlingen af disse ændringer i bestyrelse og vedtægter. 

5. Divisionsturneringen 
Finn Larsen redegjorde ganske kort for det fyldige skriftlige oplæg, der var udsendt. (Bilag 2)  

Steen Juul Mortensen foreslog, at man som det første stemte om, hvorvidt man ønskede at 
omformulere den regel man har for støtte til hold, der rejser ud og overnatter ved mere end en 
dobbeltrunde (bilag 3).  

Erik Søbjerg bemærkede, at det ved ti hold i skakligaen fremover vil betyde en samlet udgift på 
ca. kr. 40.000 for Unionen om året.  

Forslaget blev sat til afstemning: Hele forsamlingen var for med undtagelse af Niels Steen 
Larsen, som undlod at stemme.  

a) Antal hold i den øverste række 
Forsamlingen var, på baggrund af den tilbagemelding Finn Larsen havde fået fra de implicerede 
klubber (se bilag 2), enige om at lade Skakligaen udvide til ti hold fra sæsonen 2005/06, da man 
med ovennævnte beslutning netop havde udvidet den økonomiske støtte til de deltagende hold. 

Aage Olsen ønskede, at alle divisioner skulle slutte samtidigt. Erik Søbjerg fandt, at det ville 
give et unødigt komprimeret program i skakligaen.  

Forslaget blev sat til afstemning: Hele forsamlingen var for med undtagelse af Erik Søbjerg, som 
undlod at stemme. 

b) Reglement for den nye struktur af divisionsturneringen (fra sæsonen 2005/06) 
Forslaget fra Finn Larsen var dels en gennemskrivning af det eksisterende reglement samt en 
række indarbejdede ændringer. 

Steen Juul Mortensen redegjorde for, at FU ønskede at § 13 pkt. d) om, at et hold automatisk 
idømmes et strafpoint, hvis det møder med mere end 8 spillere, bortfalder i det udsendte forslag. 
Det blev enstemmigt vedtaget, idet forsamlingen dog fandt det vigtigt, at 
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divisionsturneringslederen undersøgte årsagen til, at der evt. ikke var otte spillere på et hold, og 
som reglementet giver mulighed for uddeler strafpoint, hvis der ikke var nogen god grund. 

Niels Steen Larsen bemærkede at oprykningsreglerne fra mesterrækkerne burde formuleres så 
der ikke står navngivne hovedkredse, men at det fortsat er de tre største hovedkredse man efter 
udløbet af en treårig cyklus sikrer oprykning. Hovedkredsenes størrelse kan variere over tid. 

FU har en ny formulering klar til næste HB-møde. 

Endelig blev reglerne for fastsættelse af spilledagene korrigeret. Alle vedtagne ændringer er 
indarbejdet i de vedlagte bilag. 

c) Reglement for overgangsordningen (sæsonen 2004/05) 
Da navneændringerne til Skakliga mm. træder i kraft allerede fra den kommende sæson skal der 
en række redaktionelle rettelser til. 

Overgangsreglerne blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 

Arild Rimestad ønskede at reglen om, at hold kan få udsat en runde, hvis en spiller på holdet er 
udtaget af DSU til en officiel turnering formuleres, så det fremover bliver hold udtaget 
af ”forbund i rigsfællesskabet”, hvorved færøske hold også tilgodeses.  

Det blev vedtaget og indsættes i reglementerne. 

Finn Larsen foretog lodtrækning om med hvilke hovedkredse den treårige oprykningscyklus til 
divisionsturneringen skal starte. Det blev 4. og 5. HK som det første år (sæsonen 2005/06) skal 
spille omkamp om en plads i divisionsturneringen, derefter 7. og 9. HK og det tredje år 2. og 3. 
HK. 

Endvidere trak han lod om hvilken gruppe i 2. division (tidl. 3. division) hvor nr. 6 i sæsonen 
2004/05 skal ud i omkamp mod en hovedkredsvinder om en plads i 2. division.  

Der blev gruppe 1 udtrukket. 

6. Ratingreglementet 
Under dette punkt blev den administrative ændring af ratingberegningsmetoden for 
holdturneringer forelagt HB. Fremover vil alle danske holdturneringer (divisions- og 
hovedkredsturneringer) blive beregnet som overlappende turneringer, men et fælles ratingtal fra 
start. (se bilag 4) 

7. EMT-reglementet 
a) Ændringer i Landsholdsklassen – betænkningstid mm. 

Erik Søbjerg begrundede forslagene om en tilretning af reglementet for landsholdsklassen, der 
bygger på opfordringer fra flere af de deltagende spillere og andre topspillere. Forslagene gik på 
at nedsætte den samlede spilletid i de ordinære partier fra 7 til 6 timer, og i de evt. efterfølgende 
omkampe afviklet som hurtigskak- og lynpartier, vil der blive givet tillægstid pr. træk til 
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spillerne med det formål at sikre en bedre sportslig afvikling. Desuden en ændring af 
seedningsreglerne så der ikke længere seedes kun til semifinalerne. 

Endvidere foreslog FU indført, at stormestre modtager et starthonorar på kr. 2.000 ved deltagelse 
i landsholdsklassen, som dog modregnes i en eventuel præmie. 

Forslagene blev vedtaget i sin helhed. 

b) 3 månedersreglen 

Erik Søbjerg begrundede forslaget om at afskaffe den såkaldte 3 måneders regel, så alle 
turneringer fremover ratingberegnes med spillernes starttal uanset turneringens længde (bilag 7). 
Vedtaget uden kommentarer. 

c) Kandidatresultater 

Erik Søbjerg begrundede forslaget om at lave et mere gennemskueligt reglement uden halve 
kandidatresultater, samt at sikre at lade kandidatresultater i holdturneringer opnået ved fem eller 
flere spillede runder stå ved magt uanset efterfølgende resultater. Derved tages hensyn på de 
forskelle i deltagelsesbetingelserne i holdskak i forhold til EMT. (bilag 8)  

Aage Olsen foreslog, at man også lod det være muligt at score hele kandidatresultater på 5 og 6 
runder i kategori 1. Forsamlingen accepterede og vedtog derefter forslaget. 

8. IT og hjemmeside 
Morten Rasmussen havde modtaget nogle kommentarer på sit oplæg på det seneste HB-møde, 
hvilket havde ført til nogle præciseringer. 

IT-tænketanken er gået i gang med arbejdet og fokuserer især på hjemmesidens design og 
indhold. Den nye hjemmeside vil sandsynligvis være klar i løbet af oktober måned. Morten 
Rasmussen bemærkede, at det vil være en mulighed for tænketankene, hvis de ønsker det, kan få 
en elektronisk opslagstavle på en hjemmeside, til strukturering af deres interne diskussioner. 

9. Klubforhold og PR 
Poul Søndergaard gennemgik sit oplæg til HB-mødet, og understregede hvilke opgaver han vil 
prioritere først. 

På klubområdet vil FU komme med forskellige initiativer, bl.a. etablering af et landsdækkende 
idekatalog, som aktivt søges anvendt i samarbejde med hovedkredsene med fokus på klubber 
med behov for støtte. FU vil prioritere et udvidet samarbejde med skoleskakken højt, og der 
forsøges iværksat lederudvikling gennem almene lederkurser fra f.eks. DIF. Indenfor PR 
arbejdes der med både strategi og konkrete initiativer. Indsamling af erfaringsmateriale fra 
klubber med succes i sponsorsøgning vil være grundlag for stimulering af sponsorarbejde andre 
steder. 

Der var ros til oplægget fra forsamlingen. 
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Aage Olsen fandt, at hvad han betegnede som ledertrætheden – det manglende overskud til nye 
initiativer hos de enkelte klubledere - som det største problem. 

Poul Søndergaard understregede at han fandt, at lederkurser i DIF var langt bedre at bruge end, 
at vi selv laver skaklederkurser i eget regi. Poul Søndergaard vil sammen med Erik Søbjerg 
undersøge nærmere om mulighederne for DIF-kurser inden næste møde, og finde emner til at 
sende på kurserne. Poul Søndergaard kontakter i den forbindelse hovedkredsene. 

10. Unionens økonomi og budget for 2005 
Henrik Knudsen forklarede, at det udsendte budget var uden politiske overvejelser, og derfor var 
der en række tilføjelser fra FU. 

Det var dels forslag om at hæve tilskuddet til internationale turneringer i Danmark til kr. 50.000, 
dels at samle bevillingerne til NM, EM, VM-kvalifikation, og anden elitestøtte i en pulje på kr. 
50.000, som administreres af seniorlandstræneren. Der vil i samme forbindelse blive lagt op til 
nærmere kontakt med seniorlandstræneren om anvendelsen af denne pulje. Endelig ønskede FU 
at man budgetterede med kr. 75.000 til at sende et dansk herrehold til EM i Göteborg. 
Rettelserne er indarbejdet i det vedlagte budget (bilag 1) 

Henrik Knudsen påpegede samtidig, at man bevidst budgetterede med et overskud for at skabe et 
vist råderum for hvad de nedsatte tænketanke kunne komme frem med af forslag og fremtidige 
investeringer. 

Aage Olsen mente ikke at man skulle gennemføre at sende et EM-hold, hvis ikke man kunne 
regne med at de bedste spillere også stillede op ved DM.  

I den forbindelse blev der fra flere sider ytret ønske om, at man skulle begunstige de 
eksempelvis to bedst placerede DM-deltagere med pladser på holdene. 

Erik Søbjerg frarådede kraftigt, at man valgte den slags løsninger, som dels ville være meget 
upopulære hos topspillerne og samtidig nærmest var en garanti for ikke at kunne sende det 
bedste hold af sted. Han troede ikke på, at ”stokkemetoder” var det der er brug for i den 
nuværende situation, men derimod en bedre dialog med topspillerne. 

Steen Juul Mortensen opsummerede diskussionen med, at der var stemning i forsamlingen for at 
arbejde på at få lavet et langsigtet samarbejde med de bedste spillere om deltagelse i DM, OL 
mm. 

Det af FU foreslåede budget blev vedtaget i enstemmighed. 

11. Tid og sted for næste møde 
Afholdes den 30. januar 2004. Stedet fastsættes senere. 

12. Eventuelt. 
Steen Juul Mortensen redegjorde kort for tænketanken om Unionens struktur som havde holdt 
møde. Et af de emner man havde diskuteret var størrelsen af og dermed antallet af hovedkredse.  
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Jean B. Mikkelsen fortalte, at man i bestyrelserne i 4. og 5. hovedkreds havde aftalt at 
samarbejde om holdturneringen, og i 5. HK’s bestyrelse var man også positiv for en eventuel 
sammenlægning. 

Morten Fabrin mente, at man kunne overveje hvorvidt samarbejde om holdturneringer kunne 
løse problemerne med for små hovedkredse. Eksempelvis med fælles mesterrækker. 
Oprykningsspørgsmål var i den forbindelse kun et teknisk problem. 

Jean B. Mikkelsen mente ikke kun at man skulle tænke på holdturneringerne, men også 
administrative lettelser kunne være en fordel ved sammenlægninger. 

Steen Juul Mortensen bad HB-medlemmerne tage emnet op med deres respektive bagland. 

Aage Olsen havde ikke fået reaktioner fra alle i tænketanken om klubliv. Poul Søndergaard 
indtræder i gruppen og Aage Olsen tager initiativ til, at der holdes møde i gruppen snarest muligt. 

Torben Teimer meddelte at han stopper som formand for 8.HK, hvorfor dette ville blive hans 
sidste HB-møde. Steen Juul Mortensen takkede ham for samarbejdet. 

 

Referent: Erik Søbjerg 

 


