
 

 

Fyns Skak Unions beretning for perioden 2009/2010 
 

Perioden siden sidste hovedkredsmøde kan næppe betegnes som den mest fremgangsrige 

eller stilfærdige i FSU’s historie. Efter sidste hovedkredsmødes intense debatter er der 

diskuteret andre anliggender på forskellige medier og niveauer, noget jeg vil vende tilbage til 

senere, først er det på sin plads at nævne nogle af årets resultater og begivenheder. 

Divisionsturneringsresultater  

Skakliga: Sydøstfyns Skakklub sluttede nr. 6 med 38 brætpoint og 12 matchpoint 

Div. 1 gr. 1: Skakklubben Frem sluttede nr. 2 med 34½ bræt- og 12 matchpoint. 

Div. 1. Gr., 2: Læseforeningen sluttede 5 med 28 bræt- og 8 matchpoint. 

Div. 2, Gr. 2: Nr. Åby Juniorskakklub sluttede 8 med 23½ bræt- og 3 matchpoint 

Bo Garner Christensen lavede IM-norm ved DM 2009.  

Stig Gorm Jensen vandt Sydøstfyn Forår 

Lars Andersen, Nordre Skakklub, vandt Tårnets 20. weekend EMT 

Igor Teplyi, Nordre genvandt Odensemesterskabet  

 

Politiken Cup - Opløftende fynske præstationer 
10 fynboer deltog i årets største turnering, hvor Lene Kuntz FREM og Mads Hansen FREM 

stod for de bedste resultater. Lene med en imponerende ratinggevinst på 104 point, Mads 

med en stærk præstation som for første gang bragte ham over 2100. 

Den første sæson med Strib Grønt Grand Prix. 
Seniorer: Jens Rasmussen, Læseforeningens Skakklub, 52,5 Point 

Pensionister: Knud Aage Rasmussen, Odense Skakklub, 53,5 Point 

Juniorer: Søren Gjedsted, Frem Skakklub, 37,5 Point 

 

Vinderne samt nr. 2 og 3 i hver kategori modtog efterfølgende 10 frugtkurve leveret på 

bopælen i perioden op mod Jul.  

 

Også i indeværende sæson sponsorerer Strib Grønt grand Prix præmier. Jeg vil gerne 

opfordre klubberne til i højere grad at bakke op om Grand Prix serien, og sørge for at 

opfylde kriterierne for at være med. Projektet fortjener det, og det er for dumt at smide 

sådan et sponsorat væk på grund af ligegyldighed!  

 

 



 

 

Her må FU dog påtage sig et medansvar, vi kunne måske godt have argumenteret lidt 

mere for den gode sag, så det vil i oplevere fremover, medmindre, i da frabeder det: I den 

forbindelse skal jeg oplyse at der meget snart sker lidt med informationerne på vor 

hjemmeside, således at alle kan se hvem der er TL, hvordan man deltager i serien, og 

hvad den aktuelle stilling er. 

Steffen Pedersen vandt Lundeborg mesterskabet for 4. Gang. 

Viggo Bové Quist vandt Indslevs hurtigturnering med maksimumpoint.  

FREM JULECUP 2009 blev suverænt vundet af Steffen Pedersen 

5. udgave af Første Fredag vundet af FM Carsten Bank Friis 

Sven Judas vandt overraskende FM i lyn  

Carsten Bank Friis Fynsmester for 15. Gang  

FREM vandt pokalfinalen! 

Dansk-svensk skakfest  

Den nordiske mester Peter Heine Nielsen og den svenske mester Emanuel Berg viste 

deres formåen i fire arrangementer af vidt forskellig karakter i Kerteminde og Nyborg i 

dagene 3-6. september. Pressemæssigt var der stor respons på turneringen, mens 

interessen fra øens etablerede skakliv desværre var mere beskeden! 

For god ordens skyld bør det vel nævnes at svensken vandt! 

 

3. HK vandt bronze ved junior hold-DM.  
Endnu engang en fremragende indsats at vore unge udvalgte talenter, som ikke alene 

leverede resultater, men også præstationer som gav holdlederne anledning til at skrive 

nogle gode historier på FSU’s hjemmeside. Tak til dem og tak til Peter Grau og Theis 

Nielsen for holdlederindsatsen.  

 

Sydøstfyn var suveræne i DSU Pokalfinalen 
Sydøstfyn levede i den grad op til favoritværdigheden, idet de vandt Eliterækken ved 

DSU-pokalfinalestævnet på Hotel Nyborg Strand pinsesøndag i helt suveræn stil.  

 

Ikke alene præsterede Niels Højgaards tropper at vinde samtlige seks runder, men 

fynboerne blev også de mest sikre vindere i turneringens 14-årige historie.  

 

 



 

 

Med 20,5/24p. satte Sydøstfyn desuden scoringsrekord for Landspokalfinalen, og indtil folk 

med en bedre langtidshukommelse skulle bringe mig på andre tanker, tvivler jeg stærkt på, 

at noget hold tidligere har formået at undgå nederlag i de 24 partier. 

 

Nyborg vandt bronze for andet år i træk i bredderækken. 

Odense Kommune tilbyder Foreningslederuddannelser 

Jens Ove Fries Nielsen, Viborg vandt DM i hurtigskak, der med Læseforeningen som 

arrangør blev afviklet i Bolbro Brugerhus 

 

FM i skoleskak 2009  
Årets fynsmesterskab i enkeltmandsskak for skoleskakspillere blev afholdt i lørdags, 

hvortil 117 mødte frem på Nr. Aaby Skole. 

Arne Andersen, Sydøstfyn vandt Nyborg Open 2009  

Bent Larsen 

I år (den 4. marts 2010) fyldte den danske stormester Bent Larsen 75 år – dette markeres 

naturligvis på mangfoldige måder, med begivenheder ud over det meste af landet – og 

som noget af det første, en gave fra Dansk Skak Union til alle unionens medlemmer, 

ekstranummeret af Skakbladet som blev udgivet for at fejre Bent Larsen. Vi får ikke Bent 

at se i Danmark, helbredet er ganske enkelt for skrøbeligt til at klare rejsestrabadserne. 

Ændringer 

Mødet sidste år afslørede jo bl.a. tekniske detaljer som af forskellige årsager ikke er helt på 

plads. Dette skulle der gerne, når mødet her er afsluttet, være rådet bod på. Jeg tænker 

naturligvis på FSU’s forslag til vedtægtsændring som er fremlagt, og også de forventede 

beslutninger om pokalturneringsreglementet. 

Pokalturneringen kom også senere i fokus.  

De fleste er velorienterede om den storm der rejste sig pga. FUs ”lucky-looser” beslutning.  

Jeg synes stadig idéen pga. turneringens særlige status er fremragende, men jeg erkender 

naturligvis at der ikke er mange meningsfæller, så det er ikke et princip vi vil holde 

krampagtigt fat i. Efter en til tider ”skinger debat” noterer jeg dog med tilfredshed at ingen har 

anfægtet FU’s ret til at træffe beslutningen, da det udelukkende er visdommen som er blevet 

diskuteret efterfølgende. 



 

 

 

Fusioner 

Året har budt på nogle indledende manøvrer mht. at vurdere mulige sammenlægninger eller 

tekniske samarbejder med 4-5 hovedkreds, altså eventuelle skridt i retning af at etablere en 

skak-region Syddanmark. Et fornuftigt besøgt medlemsmøde gav os anledning til at 

konkludere at fynske skakspillere hverken er specielt varme tilhængere eller for den sags 

skyld hysteriske modstandere af tankerne.  

 

Aktuelt står 4-5 hovedkreds foran en kommende HT sæson hvor de indleder samarbejde på 

mesterrække niveau. Dette eksperiment vil de i hvert fald gerne samle et par års erfaring 

med, inden de vil lade sig forstyrre af nye elementer (læs fynske tilstræbelser). Når de 2 

hovedkredse har undersøgt om de kan sameksistere i HT, vil de måske indlede overvejelser 

om egentlig fusionering, aktuelt virker 4. Hovedkreds dog ikke særlig varm på den tanke.  

 

Umiddelbart vurderer FU ikke at vi skal gå på frierfødder. Faktisk tror jeg af flere årsager vi 

står os bedre ved i første omgang at indtage en observerende rolle, og evt. krydre denne 

position med enkelte samarbejdsprojekter, som f.eks. kunne handle om Juniortræning og 

andre aktiviteter på tværs af hovedkredsene. Men, denne indstilling kan hurtigt ændre sig, 

f.eks. Hvis regionens tilskudspolitik opfordrer til det, hvis DSU overordnet gør det attraktivt 

eller nødvendigt.  

Medlemsnedgang 

I lighed med resten af landet oplever FSU også en stadig medlemsnedgang, fra sidste års 

459 til dette års 432 mulige stemmer på hovedkredsmødet ). Vi har altså tabt 27 

medlemmer, og vi kan med rette frygte at det endnu ikke er en overstået tendens. Assens 

Skakklub har til mødet fremsendt et forslag om medlems-fremmende aktiviteter, og uden at 

love støtte til forslaget kan jeg alligevel udtrykke håbet om at debatten herom vil sætte nogle 

tanker i gang. 

 

FSU er bevidste om at vi skal have fat om medlemstilbagegangen, og forsøge at 

stoppe/vende den. Senere skal vi, som nævnt, debattere et forslag, fra Assens Skakklub, 

som indeholder flere interessante aspekter. Lignende tanker har vi vendt næsten hvert år 

siden Peder Elkærs udmærkede seminarer i Odense Golfklub, og Fus holdninger er stadig 

de samme. Vi bakker gerne op efter bedste evne hvis energiske klubber eller personer vil 

forsøge sig med nogle initiativer, men vi kommer ikke og gør det for jer.   

PR-Arrangementer 

At PR arrangementer er pengene værd (FSU støttede økonomisk) så vi eksempel på i 

Svendborg hvor Tårnet og Sydøstfyn slog kræfterne sammen om et flot gadearrangement 

med varierende former for skak.  



 

 

Nyt kandidatur til FU 

Det glæder mig at vi i år har en kandidat til FU som igen vil sætte fokus på vor ungdomsskak, 

op på den måde medvirke til rekruttering af nye skakspillere. Også udvikling i form af 

træning og støtte hertil kommer tilbage i fokus, så jeg er overbevist om at vi også fremover 

vil kunne tiltrække unge til vor sport. Mht. til tilskuds/støtte politik vil FU selvfølgelig være 

imødekommende, forudsat naturligvis vi kan regne med at få noget for pengene. Dvs. 

støttede projekter skal gennemføres og tages seriøst, og ungdomsspillere som får støtte 

skal i rimeligt omfang være indstillet på at deltage i arrangementer FU måtte ønske, f. eks. 

Junior Hold DM og ungdoms DM. Altså ”noget for noget”!!  

Seniorskakken 

Gennemsnitsalderen for aktive Fynske spillere er heftigt på vej opad. Det skyldes til dels at 

vi ikke får nok unge ind, men også at folk holder fast i deres hobby så længe de kan, og 

meget tydeligt gerne i pensionisttilværelsen. Jeg vil meget gerne i de kommende år se flere 

bestræbelser på at etablere skak i dagtimerne, således at også spillere i f. eks. Svendborg 

og Nr. Åby får muligheden for at dyrke spillet uden at det nødvendigvis skal være sen aften. 

Jeg finder at vi har behov for en fynsk tovholder på dette område, og håber nogle vil 

medvirke. 

Opførsel på offentligt tilgængelige steder 

For mange gange de senere år har jeg konstateret en tendens til at gå for vidt når 

medlemmer rundt omkring vil lufte deres uenighed eller utilfredshed med FUs eller andre 

lederes ageren i forskellig sammenhæng.  Uanset om man anvender et stærkt nedgørende 

sprogbrug på en hjemmeside eller man argumenterer på en råbende og aggressiv facon 

overfor den enkelte, så skal man altså tænke sig om. 

 

Ingen skakleder, hvad enten det er på klub- eller hovedkredsplan fortjener at blive 

generet/intimideret personligt. Det er ganske enkelt urimeligt når dette forekommer, og jeg 

vil på det kraftigste opfordre alle til at vi slipper af med denne kedelige tendens. 

 

Sker dette ikke er det en helt anden type ledere der skal vælges fremover. 


