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Delegeretmødet 2017 

Referat af delegeretmødet på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker 

Søndag d. 16. april 2017 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabet for 2016 fremlægges 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Fastsættelse af ratingafgift 
6. Indkomne forslag 
7. Valg 

a. Formand (Poul Jacobsen er på valg) 
b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Petri Petersen er på valg) 
c. Et medlem af Skaknævnet (Vagn Lauritzenn er på valg) 
d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er 

på valg). 
e. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg). 
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg). 

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2018 
9. Eventuelt 

Information om referatformen. 
Referatet er i videst muligt omfang udfærdiget som en fuldstændig gennemgang af dels hvad der passerede dels en så præcis som 
mulig gengivelse af hvad der blev sagt fra talerstolen. I ganske få tilfælde er der korrigeret for sprogblomster og fortalelser, ligesom 
enkelte bemærkninger kan være udeladet, da de ingen relevans havde til de emner som blev behandlet. Med hensyn til forman-
dens gennemgang af den resultatmæssige del af beretningen, er her i referatet medtaget den fulde skriftlige gennemgang, og ikke 
blot de udvalgte som formanden nævnte fra talerstolen. Gennemgangen af hæderstegn og initiativpris modtagere er ligeledes i 
form af det fulde skriftlige omfang som HB godkendte på møde Langfredag, og ikke blot de udvalgte som var til stede og blev hyldet 
på delegeretmødet. 
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Poul Jacobsen bød velkommen til mødet og startede med at bede forsamlingen om at mindes de 
skakkammerater, der var døde siden sidste delegeretmøde: 
 
Dan Bergqvist, Brønshøj Skakforening, Per Barndorff Simonsen, Ishøj Skakklub, Theodor B. 
Goschal, Amager Skakforening, Flemming R. Petersen, Damhus Skakklub, Flemming Wadtland, 
Tåstrup Skakforening, Elof Joost Thorgrimson, Tårnby Skakklub, Ole Nielsen, Brønshøj Skakfor-
ening, Erik Nissen Tårnby Skakklub, Jens Holm, Nielsen Amager Skakforening, Jan Langkilde Niel-
sen, Caïssa Gladsaxe, Erik Holm Jacobsen, Vordingborg Skakklub, Carsten Lindegaard, Ullerslev 
Skakklub, Christian Thomhav, Springeren Kolding, Peter Jørgensen, Nr. Snede Skakklub, Erik Dans-
bo, Fredericia Skakforening, Erling Pedersen, Jerne Skakklub, Manfred Thomsen, Oversø-Frørup 
Skakklub, Bent Fogtmann, Ribe Skakklub, Niels-Ejnar Nielsen, Varde Skakklub, Holger Schmidt, Lø-
gumkloster Skakklub, Jasper Carlsen, Løgumkloster Skakklub, Bent Overgaard Kristensen, Viby 
Skakklub, Egon Welling, Skakklubben Rokaden, Hans Nørregård, Skakklubben Rokaden, Hans Chri-
stian Emtkjær, Aalborg Skakforening af 1889, Jonas Holm-Rasmussen, Brønderslev Skakklub,  An-
ker Nielsen, Skørping Skakklub, Poul Erik Simonsen, Skørping Skakklub, Per Krogh Andersen, Nør-
resundby Skakklub, Peter Kryger, Roskilde Skakklub, Jesper Langkilde, Hillerød Skakklub, Verner 
Engmann, Frederikssund Skakklub, Søren Michelsen, Herning Skakklub og Alfred Thomsen, Holste-
bro Skakklub 

1. Valg af dirigent  

Forretningsudvalget foreslog Steen Juul Mortensen som dirigent. Steen Juul Mortensen blev valgt 
uden modkandidater. 

Steen Juul Mortensen takkede for valget og gennemgik formalia, herunder blandt andet, at dele-
geretmøde var lovlig indvarslet. Det blev også konstateret, at der var 1690 stemmer ud af 3969 
mulige stemmer til stede på mødet. 

Bjarne Sønderstrup fra Aalborg Skakforening og Hans Raahauge fra Lyngby-Virum Skakklub blev 
valgt som stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning 

2. Formandens beretning 

Poul Jacobsen startede med at oplyse, at beretningen også i år er opdelt i 3 dele med en overræk-
kelse af hæderstegn og initiativpræmier, den resultatmæssige del og endelig en organisatorisk del  

Hæderstegn og Initiativpræmier 

Hæderstegn 

1. Hovedkreds: 

KSU indstiller Asger Paaske, Brønshøj til at modtage hæderstegnet i 2017  
Begrundelsen for indstillingen af Asger til hæderstegnet er følgende: Asger blev valgt til bestyrelsen i 
Brønshøj 16/2-1995 og har været i bestyrelsen siden da. Han har været juniorleder i 19 år. Fra december 
1997 har der været ugentlig juniortræning i klubben torsdag eftermiddag, hvor Asger har stået for trænin-
gen. Asger indgik i maj 1996 i redaktionen sammen med undertegnede, hvor vi redigerede vores klubblad 
sammen til det sidste nr., der udkom i juni 2010. I bestyrelsen i 21½ år, juniorleder i 19 år og stået for den 
ugentlige juniortræning i klubben i 17 år, samt Klubbladsredaktør i 14 år. 
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2. Hovedkreds: 
John Kristensen Maribo Skakklub. 
John har i mange år været kasserer for Maribo Skakklub. Han er den, der stort set alle aftener møder op og 
åbner klubben - og klubben har vel at mærke klubaften ca. 50 uger om året. John er den der laver de første 
kander kaffe, og han arrangerer hurtig- og lynturneringer på klubaftener, hvor der ikke er noget fast pro-
gram. Han har arrangeret rigtig mange EMT og klubturneringer. Når nye medlemmer dukker op i klubben er 
det næsten altid John, der tager imod og byder velkommen.  
John er således en stor arbejdskraft og et meget aktivt og vellidt medlem af Maribo Skakklub.  
Johns facon er stille og ydmyg. Han er ikke de store armbevægelsers mand. Men han har altid høstet stor 
anerkendelse for sin indsats for skakken. 
John fortjener om nogen at modtage Dansk Skak Unions  
 
3. Hovedkreds: 
Hæderstegn tilfalder Jens Erik Pedersen med følgende begrundelse: 
Kort tid efter sit medlemsskab af Tårnet, Svendborg blev Jens Erik Pedersen i 1985 valgt til klubbens for-
mand. 
En post han - efter en turbulent periode med skiftende formænd - har bestridt på overbevisende måde 
frem til i dag, dvs. 32 år med stor stabilitet. 
I 1991 afholdt klubben sin første koordinerede weekend-turnering, en årlig turnering, der løb af staben de 
følgende 20 år med ca. 20 - 60 deltagere. 
I alle årene var Jens Erik et stort aktiv i denne proces. Ligeledes tog han initiativ til julefrokost i sit eget hjem 
- en årligt tilbagevendende tradition i klubben hvert år. 
Ud af til har han på vegne af Tårnet og i tæt fællesskab med Sydøstfyn været en del af styregruppen ved to 
på hinanden fælgende succesrige DM-stævner i Svendborg ( 2015 & 2016) 
 
6. Hovedkreds: 
6. hovedkreds indstiller Christian Jensen, Syddjurs Skakklub til unionens hæderstegn. 
Christian startede i midten af 1970erne skoleskak på Skødstrup Skole og var i marts 1978 initiativtager ved 
stiftelsen af Skødstrup Skakklub. Ved flytningen fra Skødstrup til Hornslet i 2012 skiftede klubben navn til 
Syddjurs Skakklub.  
Christian har igennem alle årene haft et stort hjerte for klublivet og har gennem alle årene varetaget større 
eller mindre poster i bestyrelsen. Han har herved været med til at skabe det gode klubliv, der giver et sta-
bilt højt medlemstal på ca. 40 med 35 og 37 deltagere i de seneste klubturneringer. 
Christian har været i stand til at yde en imponerende arbejdsindsats i klubben selv om han har lange ar-
bejdsdage som selvstændig i sin musikforretning Pladekisten i Aarhus. 
 
7. Hovedkreds: 
7. hovedkreds indstiller Jesper Christian Pedersen, Hjallerup til hæderstegn 2017. 
Jesper tog initiativ til genoprettelse af Hjallerup Skakklub i 2014, efter at den havde været lukket i en år-
række. 
Klubben er velfungerende og har i år 2 hold i holdturneringen, og arrangerer hvert år en GP turnering. 
Jesper har været formand i klubben siden starten. 
8. Hovedkreds: 
En hyldest og anerkendelse fortjener Leo Nielsen.  
Leo Nielsen er en mand med mange kasketter på. Bestyrelsesmedlem under flere formænd og holdleder. 
Leo står for pasning af klubbens kantine ved alle klubbens turneringer.  
Leo er et fantastisk samlingspunkt for en klub. Alle kan lide at få en snak med Leo. Det være sig klubbens 
egne spillere som gæster. Leo er til stor hjælp ved klubbens arrangementer. Bl.a. ved klubbens grillaftener 
og juleafslutninger. Man kan regne med Leo. Hvad enten det gælder stort eller småt. 
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9. Hovedkreds: 
Ingen indstilling. 
 
 
Sydjysk hovedkreds: 
Jean Bloch Mikkelsen har i en uafbrudt periode på ca. 20 år varetaget forskellige tillidsposter inden for 
skakmiljøet. Han har bl.a. været mangeårig formand for 5. Hovedkreds (2002-15) og repræsenteret Hoved-
kredsen i Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse.  
Jean har desuden været holdturneringsleder og var med til at forberede den fælles sydjyske holdturnering, 
der senere – med Jean som én af drivkræfterne – førte til sammenlægningen af 4. og 5. HK til Sydjysk Ho-
vedkreds. 
Jean har siden 1990 være medlem af Skakklubben Centrum og er i øjeblikket formand for klubben med de 
stolte traditioner. 

 

Initiativpræmier 
 
1. Hovedkreds: 

KSU indstiller ØBRO til Initiativpræmien. 
 
Skakforeningen ØBRO havde i jubilæumsåret 2016 ekstra mange aktiviteter, 
 
Jubilæumsturneringen i efterårsferien havde 44 deltagere, heraf 5 deltagere med >2500 i rating. 
 
Den traditionelle Nytårsturnering havde 69 deltagere og var samtidig Københavnsmesterskab. 
 
Af helt nye og utraditionelle tiltag har ØBRO haft SKAKCAFE eller chessmates torsdag aften, hvor der ikke er 
traditionel turneringsskak, men hvor der er musik, vises live skak fra GM turneringer på lærred, der spilles 
lyn eller hvad der nu er stemning for. Det er ikke her torsdag, men annonceres på de sociale medier og så 
dukker de interesserede op. 
 
Lidt i den stil blev omkampen spillet som hurtigskak mellem Carlsen og Kajarkin vist på storskærm i klub-
ben, hvor 20-25 tilskuere dukkede op. 
 
Ellers ha klubben haft de sædvanlige klubturneringer med lyn, hurtigskak og koordinerede turneringer på 
programmet. 
 
På undervisnings/træningsside er der voksen træning og juniortræning hver uge, begge godt besøgt  

 
2. Hovedkreds: 
2. hovedkreds tildeler Faxe Skakklub årets initiativpræmie. Faxe er en god og hyggelige klub med egne loka-
ler. Aktiviteterne til gavn for skakken er mange. Klubben har oplevet en medlemsfremgang og har ligeledes 
fået gang i en ungdomsafdeling, der bl. a. har igangsat skak på lokale skoler. 
 
3. Hovedkreds: 
Ingen indstilling 
 
6. Hovedkreds: 
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6. Hovedkreds indstiller Silkeborg Skakklub som kandidat til initiativpræmien. Hovedårsagen er, at med-
lemstallet er steget pænt i de senere år. Sidste optælling viste 71 medlemmer og klubben er dermed efter-
hånden kredsens næststørste klub.  

Årsagerne til dette er uden tvivl mange. Eksempler herpå er, at der foregår turneringer hele året hver tors-
dag i klubben lige fra 2 faste koordinerede turneringer, en ratet hurtigturnering, lynturnering, pokalturne-
ring, simultanturnering, foredrag og en drop-in sommerturnering.  

Sideløbende med dette deltager klubben i holdturneringer, har skoleskak hver torsdag det meste af året, 
torveskak med store brikker samt en del sociale aftener om mandagen. Endelig afholdes der hvert år en 
hurtigturnering den 28.12. 

Klubben er kendetegnet ved, at der er styr på ”tingene” godt krydret med det sociale aspekt. 

 
7. Hovedkreds: 
Efter at have været uden skakklub lykkedes det i 2015 at genstarte Brønderslev skakklub. Det skete gennem 
flere lokale initiativer.  

Kontakt til medlemmer af den tidligere klub var en af de udbytterige initiativer. En anden var etablering af 
skoleskak på byens skole. Klubben var fra starten meget markant i lokalmiljøet og havde hurtigt 25 med-
lemmer, dog reduceret til 15 i dag, da nogle medlemmer er gået til andre klubber. 

Holdet har allerede spillet sig op fra B til A-rækken med mulighed for at avancere yderligere. 

 
8. Hovedkreds: 
Ingen indstilling. 
 
9. Hovedkreds: 
9. hovedkreds indstiller Skive Skakklub til initiativpræmien 2017. Den er efter betydelig medlemsfremgang, 
navnlig fra helt unge spillere, hovedkredsens største klub. En målrettet indsats bringer skoleskakspillere ind 
i unionens klubliv med tilbud om både undervisning, deltagelse i klubbens turneringer, årlig udlandsrejse og 
ikke mindst en fast mentorordning med også individuel træning. Endvidere gør 44 faste spillere Skive Skak-
klub til landets mest aktive holdspillerklub.   

 
Sydjysk hovedkreds: 

Skakklubben Springeren er med ca. 50 medlemmer én af Sydjysk Hovedkreds´ største skakklubber. Klubben 
deltager i holdturneringen med 5 hold i sæsonen 2016-17 og har en kerne af medlemmer, der som flittige 
deltagere i udenbys turneringer, bidrager positivt til skakmiljøet i hele Hovedkredsen. 

Klubben har med Sondex Cup fundet et turneringskoncept med stor gennemslagskraft. I 2017 er der til-
meldt 150 deltagere til turneringen, der er én af landets største.  

Klubben har på lederplan gennemført et generationsskifte og tilbyder skak for børn og unge i et godt sam-
arbejde mellem klubben og den lokale skoleskak i Kolding og Vejlekredsen. Hertil kommer medspil i forbin-
delse med juniortræningssamlinger i Trekantområdet i 2016.  

Klubben synliggør skakspillet i lokalsamfundet ved propagandaarrangementer som gågadeskak med både 
små og store brikker. 

Resultater 

Siden sidste DM i Svendborg har dansk skak opnået rigtig pæne resultater, især individuelt. 
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Efter omkamp mod Sune Berg Hansen vandt GM Mads Andersen DM titlen i Svendborg. Jeg tror godt at jeg 
tør sige for første gang nu må vi se hvordan det går i dag men der er ingen tvivl om at Mads har bevist at 
det ikke var tilfældigt at han er med helt fremme 

Allan Stig Rasmussen vandt DM i lyn i Svendborg og senere DM i hurtigskak i Fredericia. Senere på året igen 
fulgte nogle fine resultater, blandt andet var Allan Stig meget tæt på at vinde den traditionsrige nytårstur-
nering i Hastings.  

Pokalfinalerne i Svendborg gav følgende vindere: 
Elite: Philidor 
Bredde: Frem Odense 
Ungdom: Evans Vejle 
Senior +65: Nørresundby 
Senior +50: privat hold ved navn Sydfyn 

En række meget fine resultater for de bedste unge spillere lover rigtig godt for fremtiden: Det er især ud-
nævnelsen af en hel håndfuld Internationale Mestre jeg har i tankerne. 

Martin Haubro, Bjørn Møller Ochsner, Mads Hansen, Martin Percivaldi og Jesper Thybo fik alle samlet nor-
mer sammen til at blive udnævnt til IM. Thybo snuppede inden han gik rigtig i gang med normjagten inter-
nationalt lige Odensemesterskabet i efteråret. 

Martin Percivaldi blev udtaget til Nordisk Mesterskab i Finland i oktober måned og han scorede ikke bare 
sin sidste og afgørende IM-norm han scorede også GM-norm og, han gik også ubesejret gennem turnerin-
gen og fik en flot sølvmedalje. 

Ved det individuelle EM for Seniorer i Yeravan i Armenien, lykkedes det Bent Sørensen fra Nørresundby at 
erobre en flot bronzemedalje i gruppen 65+. Det betød samtidig automatisk udnævnelse til IM. 

 I Europa Cup'en i Novi Sad blev Brønshøj bedste danske hold med en plads som nummer 30, de var seedet 
50. Jakob Aabling-Thomsen scorede som nyudnævnt IM et point over forventet på førstebrættet. (Nordka-
lotten nr. 39, Skanderborg nr. 50) 

Den store åbne sommerturnering i Horsens lang weekend blev i sommeren 2016 for andet år i træk vundet 
af IM Mikkel Antonsen. 

Det danske hold klarede sig rigtig flot ved Ungdoms OL i Poprad-Tatry i Slovakiet. Det blev til en samlet pla-
cering som nummer 10 af 54 startende hold i turneringen. 

For første gang siden 1990, hvor GM Peter Heine Nielsen fik bronze ved Ungdoms VM i Singapore, 
fik Danmark en medalje ved et stort internationalt ungdomsstævne.  
Jonas Bjerre fra Skanderborg Skakklub scorede 7 point i de 9 partier i gruppen U12, og selvom han tabte 
partiet i sidste runde, havde han bedst korrektion på 3. pladsen i skarp konkurrence med 7 andre på 7 po-
int. Helt fortjent, da han startede turneringen med 5/5, og lå i toppen hele vejen.  

Copenhagen Chess Challenge blev vundet af Johnny Hector 

I Xtracon Chess Open var det syv spillere der delte førstepladsen. Vinder på korrektion blev tyske Matthias 
Bluebaum. 

ØBROs Jubilæumsturnering blev vundet af Gergely Aczel. 

I august scorede de danske soldater: I England blev det danske NATO-hold nummer 3 blandt 22 deltagende 
hold og fik dermed bronze. Individuelt hentede Finn Pedersen en guldmedalje. 

Vi få hele to NATO-mesterskaber med i denne beretning, da Budapest var vært for årets stævne her i marts. 
Det blev igen til både hold- og individuelle medaljer til Danmark. Sølv i holdkonkurrencen og Guld til Ale-
xander Rosenkilde individuelt, hvor Finn Pedersen fik sølv 

Ved OL i Baku i Azerbaijan var holdet i "åben række" seedet 42 sluttede som nr. 45 af 181 hold. Absolut en 
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godkendt indsats i henhold til Seedning 
Alle på holdet scorede over 50 procent - topscorer Mads Andersen med 6,5 af 10. 

Kvindeholdet var seedet 46 men blev nr. 89 blandt de 142 nationer. Holdet fik en udmærket start på turne-
ringen, bl.a. med uafgjorte 2-2 matcher mod Slovakiet og Bulgarien. Det var Louise Fredericia og Esmat 
Guindy der var dagens helte mod de meget stærke bulgarere ved at besejre spillere med over 2350 i rating. 
Topscorer på holdet var Louise Fredericia med 7 af 10. 

I oktober tog Grabow og Finn Pedersen sig af senior-DM i hurtigskak i Herning. i henholdsvis 65+ og 50 +.  

Med seks af syv opnåede både GM Carsten Høi fra Brønshøj og FM Kåre Hove Kristensen fra Nordkalotten 
en delt førsteplads med fire andre i Malmö Open i december. 

I juledagene overraskede IM Jens Ove Fries Nielsen fra Fredericia Skakforening ved at vinde "Meisterturni-
er" i  Erfurter Schachfestival. Han scorede 6,5 af 8 og gik ubesejret igennem turneringen. Flot, da Jens 
Ove var seedet som nummer 16 i feltet på 156 deltagere.  

Senior DM i skak med normal betænkningstid gav sejr til den afgående redaktør for Skakbladet, Thorbjørn 
Rosenlund i 65+ og Per Stentebjerg-Hansen vandt mesterskabet i 50+. 

I februar blev Viktor Haarmark Nielsen nordisk mester ved "Nordic Chess Championship for Youth 2017", 
der blev afholdt i Drammen, Norge, ubesejret og foran 11 andre deltagere i aldersgruppe A (1996-1999).  

Philidor genvandt DM for hold. Lige knap så suverænt som tidligere men dog imponerende. 

Man behøver ikke være medlem af en klub for at kunne spille godt skak. Det viste Jesper Mørch Lauridsen, 
personligt medlem af Dansk skak unionen, ved at vinde Århusmesterskabet. 

Københavnsmesterskabet blev afviklet samtidig med ØBRO nytår, som John Hector vandt, mens titlen som 
Københavnsmester gik til Kassa Korley. 

 

Organisatorisk  

Medlemsudvikling. 

Medlemstallet per 31/3 2016 var 4278. I år er det pr. 31/3 faldet til 4205. Et fald på 73 medlemmer.  

Medlemstallet i Dansk Skak Union er desværre svagt faldende og det er vores absolut vigtigste prioritet at 

få vendt den udvikling. Thorbjørn Rosenlund har netop over for HB demonstreret ved hjælp af statistik o 

meget gode forklarende grafiske illustrationer at Dansk Skak Union har en som han kaldte det en hård ker-

ne på  2500 medlemmer der ikke lader sig flytte, de rykker sig stille og roligt op gennem aldersskalaen indtil 

andre må udmelde dem, som Thorbjørn udtrykte det. Udover det kunne Thorbjørn vise os, at der blandt de 

resterende dele af aldersspekteret er der en meget stor udskiftning. Det positive er at vi faktisk er rimelig 

gode til at tiltrække nye, men desværre det negative er at rigtig mange nye forsvinder hurtigt igen. Det 

leder til den konklusion at fastholdelse af nyankommne er en vigtig prioritet nok så vigtigt som at tiltrække 

nye. 

Informationspolitik. 

I forbindelse med Thorbjørn Rosenlunds afgang som redaktør af Skakbladet tog vi Dansk Skak Unions in-

formationspolitik - her i blandt Skakbladets fremtid - op til revision. 

Hovedbestyrelsen er enig om at Skakbladet er et aktiv for dansk skak og har vedtaget, at det skal fortsætte. 

Det bliver dog kun med fire årlige numre i forhold til seks, i første omgang med samme samlede sideantal 
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som nu. Som var besluttet med den oprindelige udgivelsesplan for 2017. Derudover skal bladet tilpasses 

den nye informationspolitik - forstået på den måde at det ikke udelukkende skal henvende sig til vores ker-

nemedlemmer, men også bidrage til at fastholde de, der ellers smutter hurtigt. Der skulle gerne ligge en 

betydelig besparelse i reduktionen til fire numre, som blandt andet skal være med til at finansiere et større 

fokus og en større indsats på vore digitale kanaler: primært skak.dk og Facebook. Der har hovedsagelig 

været positiv respons på det første nummer redigeret af det vikarierende redaktørteam: Schandorff og 

Løfberg, der også er ansat til at lave det næste nummer. Så hurtigt som vi kan få den formuleret efter be-

slutningen om at Skakbladet skal fortsætte så vil stillingen som redaktør blive opslået i tråd med det som 

oprindeligt blev vedtaget på HB-mødet i november. 

Vores hjemmeside Skak.dk skal re-designes primært i forhold til at henvende sig langt mere til omverdenen. 

Vi er rigtig gode til at informere kernemedlemmerne, men med henblik på nyligt indmeldte og potentielle 

medlemmer som kigger forbi vores hjemmesidekan kan vi blive langt bedre.  

Også de unge medlemmer skal der gøres en ekstra indsats for og her er de sociale medier - især Facebook - 

et oplagt sted at sætte ind, hvilket vi agter at gøre. I første omgang har vi tænkt os en decideret ungdoms-

side, men vi arbejder stadig med forskellige muligheder for at finde det optimale setup.  

Ungdoms FU 

Vi mener at indsatsen på ungdomsområdet er så vigtig, at der bør etableres en ungdomsorganisation under 

Dansk Skak Union. Organisationen bør have egen ledelse og budget, og udelukkende fokusere på ungdoms 

anliggender. Jeg skal her understrege at dette ikke er at betragte som en form for krigserklæring overfor 

Dansk Skoleskak tværtimod er det mit håb at der hen af vejen kan blive etableret et rigtig godt samarbejde 

mellem de to organisationer de vil få hver sit fokus vores ungdoms organisation skal jo producere turnerin-

ger og gode unge skakspillere det bliver deres fokus område, hvor skole skakken stadigvæk har sit fokus 

område på at bruge skakken som et pædagogisk værktøj. 

Årets skakspiller/medlemslogin 

Årets skakspiller 2016 blev Mads Andersen grundet flere fine turneringsresultater og udnævnelsen til GM. 

Et af de fine turnerings resultater var som sagt DM i Svendborg. 

Afstemningen foregik via unionens ny medlemslogin og var problemfri. Der var lidt færre der deltog i af-

stemningen end tidligere år, men vi forventer en større deltagelse i de kommende år i takt med udbredel-

sen af medlems loginet til flere medlemmer. I det hele taget er der åbnet op for nogle spændende mulig-

heder med dette tiltag på IT-fronten. 

Medlemskampagne 

I efteråret udrullede vi pilotprojekter i Aalborg og Allerød hvor vi primært via Facebook kørte annoncekam-

pagne med henblik på at starte begynderhold i de to klubber. Annonce kampagnen på Facebook var mål-

rettet en ganske nøje udvalgt del af befolkningen nemlig primært 18-35 årige mænd, som man forsøgte at 

ramme og med gentagen annoncering gøre interesserede i at prøve en skakklub.  Erfaringerne var overve-

jende positive, men af forskellige grunde vi ikke er herre over, er de nye projekter ikke kommet i gang i det 

tempo vi kunne ønske. I forbindelse med omstruktureringen af skak.dk har vi tænkt os at integrere med-

lemskampagnen som en permanent del af skak.dk og vore facebooksider. Vi vil derfra kunne dirigere nye 

medlemmer over til de klubber der er parate til at tage imod dem. 
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Elite 

Der har været en del blæst omkring det udkast til elitepolitik som Hovedbestyrelsen vedtog i november 

sidste år. Det har blandt andet betydet at flere af vores topspillere har meldt ud, at de ikke længere er til 

rådighed for landsholdet og i øvrigt ikke ønsker at samarbejde med ledelsen. Det er muligt at der er ting i 

den forbindelse der kunne have været håndteret bedre, men det er svært at se det konstruktive i at træde 

mere rundt i det.  

På fredagens møde besluttede Hovedbestyrelsen, at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på, at udfor-

me den endelige elitepolitik med udgangspunkt i de principper, der ligger til grund for det oprindelige op-

læg, med den tilføjelse at vi ønsker at komme topspillerne i møde og give dem indflydelse på den endelige 

elitepolitik. 

Vi ønsker ikke at ligge i konflikt med dele af eliten. Tværtimod ønsker vi en elite, der aktivt dyrker deres 

sport og i samarbejde med unionen også er med til at udbrede den. Vores topspillere skal være gode rolle-

modeller for fremtidens skakspillere, og det er derfor vigtigt, at vi når frem til en forståelse af hvordan eli-

tepolitikken skal se ud i fremtiden. 

Det være sagt så skal der være en grænse for hvor mange kontingentkroner vi kan sende den vej - men det 

er muligt vi kan hente midler andetsteds. 

Vi skal også huske at Dansk Skak Unions politik og reglementer bliver vedtaget af henholdsvis Hovedbesty-

relsen og Delegeretmødet, afhængig af sagsområdet. Vi er alle nødt til at respektere det demokratiske sy-

stem vi har. Hvis man ikke finder det optimalt må man arbejde for at få det ændret. 

Ungdomssatsning. 

Hovedbestyrelsen har bevilget ekstra midler til ungdomslandstræneren til brug på de største talenter der, i 

kraft heraf, blandt andet for nyligt har været i Letland, hvor Jesper Thybo som den første kvitterede med en 

IM-norm. Vi glæder os til at følge den videre udvikling i det projekt 

Sponsorpolitik 

Især i debatten omkring elitepolitikken, er der flere, der har ytret ønske om, at vi bliver mere aktive i for-

hold til at opsøge sponsorer. Det har vi lyttet til og har konkret indledt et foreløbigt uformelt samarbejde 

med en person med kompetence inden for det område. Henover sommeren er det hensigten sammen med 

den pågældende person at få formuleret en decideret sponsorpolitik og forskellige attraktive sponsorpro-

jekter for til slut at indlede et formelt samarbejde, så vi kan begynde aktivt at opsøge sponsorer.  

Som et lille indskud kan jeg tilføje, at vi har indledt et samarbejde med OK-benzin, hvor medlemmerne (og 

andre interesserede) kan tilmelde sig og dermed støtte Dansk Skak Union hver gang de tanker bilen. Man 

kan også støtte via OKs salg af strøm til danske husstande og endelig kan man støtte via Oks salg af taletids-

kort. Midler der tilvejebringes på den måde vil blive målrettet et eller flere projekter. 

Frivillig arbejdskraft/klubarbejde 

Man kan komme rigtig langt med frivillig arbejdskraft og vi har i Dansk Skak mange ildsjæle som holder 

hjulene i gang. Jeg har sagt det før, men det kan ikke gentages ofte nok, at disse mennesker er vitale for 

Dansk Skak Union. Klubfølelse, interesse, ansvar og simpelthen kærlighed til spillet er ord jeg kommer i 
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tanke om i denne sammenhæng. Disse ildsjæle kan man ikke købe for penge, selvom man ofte kunne have 

lyst til at honorere dem efter fortjeneste. Det har vi dog nok ikke råd til. 

Sagsanlæg 

Jeg har i mandags (den 10/4) - på vegne af Dansk Skak Union - modtaget en stævning fra et firma der udle-

jer spillere til en klub der deltager i divisionsturneringen med påstand om, at vores regler skulle være i strid 

med EU-reglerne.  Vi tager naturligvis sagen seriøst og har behandlet sagen i flere omgange i Hovedbesty-

relsen. Da det drejer sig om et sagsanlæg, der i sidste ende skal prøves ved domstolene, har vi naturligvis 

også allieret os med juridisk bistand. 

Dansk Skaksalg 

Vores butik Dansk Skaksalg, som I forhåbentlig har haft lejlighed til, at kigge forbi eller får lejlighed til at 

kigge forbi – de er jo til stede her i  påsken. Dansk Skaksalgs direktør Ole Knudsen fortsætter sammen med 

bestyrelsen butikkens positive udvikling, og bidrager i høj grad til at udbrede skakken i Danmark. Også uni-

onens økonomi nyder godt af dette.  

Internationalt samarbejde 

Jeg repræsenterede selv Danmark organisatorisk ved det seneste Ol i Baku, hvor jeg var til stede under hele 

turneringen. Som ny formand var det en vigtig læreproces i forhold til den internationale scene, og min 

vurdering er, at det gav nogle vigtige kontakter. Vi har ikke de store planer om at deltage i den internatio-

nale politik - eller polemik om nogen vil - men vi er interesseret i et FIDE (og et ECU) der fungerer så godt 

som muligt, og vi vil til en vis grad søge samarbejde på de områder, hvor det giver mening for os. 

Det nordiske samarbejde kunne godt trænge til en opstramning, men på den positive side kan det konsta-

teres, at sommerens nordiske mesterskaber, for 2017s vedkommende, har fået status af zoneturnering, 

hvor vinderen kvalificerer sig til World Cup´en. Så i år er det mere interessant end den har været nogle gan-

ge 

DM  

Ved dette års DM har vi foretaget 3 større ændringer, som især vedrører landsholdsklassen. Der er indført 

30 træks remisregel, betænkningstiden er nedsat og ensrettet med andre klasser, og rundestarter er gene-

relt rykket fra 13:00 til 14:00. Især remisreglen ser ud til at have haft en markant effekt, med kun 11 remis 

og 29 afgjorte partier i de første 8 runder.   

Kvindeskak. 

I 2016 vedtog HB at ansætte en pigetræner særligt med henblik på fastholdelse af flere piger og på sigt 

kvinder i DSU. Vi halter på det område bagud i forhold til stort set samtlige andre forbund vi kan sammen-

ligne os med. Hvis man ser på skoleskakken, hvor der er en mere ligelig fordeling mellem piger og drenge, 

så er der et stort potentiale her. Vi har fået udskiftning på kvindelandstræner posten hvor Thomas Schou-

Moldt valgte at stoppe efter sit andet OL. Efter nogle år med pigerne, hvor han ydede en meget energisk 

indsats og fik absolut påvirket måden som pigerne spiller på.  

Vi har ansat Peter Thorsbro fra Furesø og håber I ham at have fundet en lige så kompetent og engageret 

afløser.  
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På kvinde siden er Jeg er ked af at der i år ikke spilles DM i kvindeklassen. Vi må se på om der er andre mu-

ligheder for at gøre klassen mere attraktiv. Vi synes klassen er vigtig for at promovere kvindeskakken, og vi 

er indstillet på at give den en fortsat chance, for at blive tilbagevendende aktiv ved DM stævne 

Samarbejde 

Så vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til Hovedbestyrelsen. Også alle vores ansatte skal have en tak. 

For det sikre stabile arbejder der bliver udført. Og endnu en gang tak til alle de frivillige. Personligt vil jeg 

også gerne takke mit Forretningsudvalg. En særlig tak til Skørping Skakklub for at afholde DM for anden 

gang på få år. Det er ikke nogen lille opgave og herfra skal der lyde stor ros for et vel tilrettelagt og gennem-

ført stævne, som er delt med omverdenen på absolut højt niveau.   

Samtale 

Til sidst så er det vigtigt for mig og forretningsudvalget, at understrege vigtigheden af, at uanset hvilket 

hjørne af skakverdenen vi befinder os i, så fremmer samtale forståelsen. Selv med de bedste intentioner 

kan der opstå misforståelser, hvis vi glemmer at tale med hinanden, og måske endnu vigtigere at lytte til 

hinanden. 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og satte derefter beretningen til debat. 

Erik Carlsen fra Køge Skakklub præciserede, at det indlæg han nu kommer med, ikke er for at pege fingre af 

nogen, men der hvor jeg har nævnt navne er det for ligesom for at fremhæve disse personer. Jeg har været 

formand for Køge skakklub i mere end 30 år, hvor mange det egentlig er, det aner jeg faktisk ikke, men det 

er egentlig også ligegyldigt, for det handler ikke om mig, men det handler om Dansk Skak Union.  

Det handler om, hvordan vi behandler hinanden. Jeg må ærligt indrømme, at jeg igennem de mere end 30 

år,  har haft lyst til at smide håndklædet rigtig  mange gange. Alt det her med at pege fingre af hinanden, 

ævl og kævl dem og os i stedet for vi. Tilbage i tiden der var det jyderne mod sjællænderne, altid var det 

dem og os og ikke vi.  

Jeg glemmer ikke formandsvalget ved DM i Ringsted i 1995, hvor jeg sad ved siden af 2 selvsikre jyder, Poul 

og Elisabeth Frausing, da Søren Bech Hansen pludselig melder sit kandidatur. Ramaskrig om uanstædighe-

den i ikke, at have varslet det, men en visionær og progressiv Søren Bech Hansen fremfører overbevisende 

sit program for delegeretmødet. Så overbevisende, at han siden vandt valget om posten. Et udfald, der helt 

sikkert skyldtes, at delegeretmødet blev afholdt på Sjælland.  

Med tiden hvor medlemssituationen nu er blevet meget meget mere kritisk, er dem og os rykket tættere og 

tættere på. Nu er det ikke jyder og sjællændere det handler om, nej nu er det ned i den enkelte hovedkreds 

og endda helt ind i sin egen klub, det er dem og os og ikke vi. Vi glemmer måske ikke helt situationens alvor 

for Dansk Skak Union, men vi glemmer, at det skal være vi og ikke dem og os, der skal sætte dagsorden for 

arbejdet med at vende tilbage til fordomsstyrke for Unionen. 

I Køge skakklub har vi i bedste overbevisning arbejdet for at vende medlemssituationen. Der har været fej-

ler og mangler undervejs, men vi var de første der bød ind på Hotel-DM, da dette flagskib skulle søsættes  i 

2004. Da der ikke var andre, der ville byde ind blev det så os i 2005.  

Vi har som den gang lille klub afholdt stormesterturneringer, senest i et fint samarbejde med Bornholms, 
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Skovbo og Solrøds skakklubber. Specielt fordi at kravet til teknikken er blevet større og større. Her kunne vi 

så som de første streame live fra Xtracon grandmaster 

Vi kom desværre ikke i gang med live kommenteringen på minuttet, men det var vi i løbet af 1. runde. Skuf-

fende var det så at høre en forhenværende formand for DSU på vej ud af døren kommentere, at derfor ville 

han heller aldrig bruge Verner Christensen til sådan en opgave. 

Ja Verner har også sine små fejl, men i lyset hvad Verner ellers laver og gør for Dansk Skak, er det jo en peti-

tesse. Vi må hjælpe og støtte hinanden. Verner havde brugt timer og uger på at sætte sig ind opgaverne til 

turneringen, men i stedet for den megen ros han rettelig havde fortjent, så blev det til noget negativt og 

ikke engang direkte til Verner selv.  

Senest har Køge Skakklub lavet sin egen skakskole. Vi laver træningssamlinger for unge der gider og delta-

ge. Vi er i gang med at skabe et skakakademi, og vi er med megen stor hjælp af Henrik Mølvig og XtraCon 

A/S, startet et eliteprojekt, der skal bringe Køge Skakklub op i skakligaen. Alle initiativer, der skal være med 

til at styrke Dansk Skak. Pudsigt nok er det ikke ros man bliver mødt med. Nej folk har travlt med, at Køge 

skakklub går på høst i andre klubber. Sådan er det bare ikke. Vores spillere har fået et tilbud, som de kunne 

tage eller lade være, sådan har det været lige så længe jeg kan huske.  

Derfor har der også været et spillerflow igennem tidernes største klubber, afhængig af, hvor pengene var.  

Dette er endnu et incitament til at gøre noget ekstra for skakspillere, der gerne vil leve af skak. Nej, jeg har 

ikke tænkt mig at dette skal føre over i diskussionen om udlændingereglen. Det handler stadigvæk om dem 

og os og ikke vi.  

Køge skakklub har oplevet, at folk der ellers altid eller jævnligt deltager i vores turneringer bliver væk. Ikke 

nok med at de bliver væk, så kan man på Facebook af samme personer læse, at vi stjæler andre klubbers 

medlemmer og at man derfor ikke vil deltage i vores turneringer. Det bliver så unuanceret, måske endda 

konservativt, hvorfor kan man ikke på Facebook læse om alle de gode tiltag Køge skakklub foretager? 

Konservativt er det i alt fald når man på det ene delegeretmøde efter det andet, får uddelt initiativpræmier 

efter princippet sol og vind skal fordeles lige. Hvorfor skulle den samme klub ikke kunne få initiativ præmier 

10 år i træk, hvis de har gjort sig fortjent til det? 

Det er jo netop her, at Dansk Skak Union kan fremme de gode initiativer, der bliver gjort rundt omkring i 

landet til inspiration for alle klubberne. Nej, det er ikke fordi jeg ønsker at få flere initiativpræmier til Køge 

skakklub. Min pointe er, at her har DSU virkelig en mulighed for at highlighte de flotte initiativer, der har 

fortjent opmærksomheden. Hvis man ønsker at dyrke middelmådigheden, så kan man for min skyld lige så 

godt afskaffe initiativpræmier. Man udhuler alligevel betydning af disse, og giver ikke mulighed for den 

gode reklame for skakken. 

Min pointe med dette indlæg det er, at der ikke skal være mere plads til dem og os i DSU. Vi er i en situati-

on, hvor vi kan se at medlemstallet stadigt er faldende. Vi har ikke råd til at bruge vores tid på at pege fing-

re af hinanden. Vi skal bruge vores tid meget mere konstruktivt, og i fællesskab arbejde for et bedre og 

større skakmiljø i Danmark. Der skal være accept og plads til at lave mindre fejl, når man bare kan se og vil 

forstå, at der arbejdes for skakken.  
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Det skal være vi og ikke dem og os - lad de optimistiske og ikke de pessimistiske komme til orde, kan man 

ikke sige noget godt, så må man hellere holde sin mund. Jeg tænker tit på det kinesiske ordsprog kun døde 

fisk flyder med strømmen. 

Henrik Mølvig, Køge Skakklub: Hej jeg hedder Henrik Mølvig og jeg er sponsor for diverse aktiviteter i 

dansk skak, og har sammen med Køge skakklub etableret, eller jeg har etableret et firma, hvis primære 

formål er at sponsorere skakevents. Meningen er selvfølgelig at prøve at se, om man kan få en forretning 

ud af det, samtidig med at man får tiltrukket nogle sponsorkroner og det er lykkedes relativt fornuftigt. 

Jeg har så i forsøget på at skabe de her eliteaktiviteter sammen med Køge skakklub, rendt ind i en be-

grænsning i divisionsskakken, som man har vedrørende udlændinge. Hvor mange udlændinge der må være 

og jeg opfattede egentlig, at jeg havde 2 forskellige muligheder, hvis man skulle bygge sådan et hold op, det 

var netop at gå på strandhugst i andre klubber, hvor der sidder nogle danskere, og så tilbyde nogle flere 

penge til dem, end de andre kan tilbyde, og så på den måde kunne jeg sikkert sagtens få mig et stærkt hold. 

Det vil sikkert også være billigere end at lægge sag an, men jeg synes ikke det giver ret meget mening at der 

er 6-8-10 danske topspillere som bestemmer, hvilken klub der rent faktisk skal vinde skakligaen. Jeg synes 

også, at de erfaringer vi har dannet os i Køge skakklub med udenlandske ressourcer, så som Jon Hammer og 

Rosentalis, som har været både med i turneringer, og har været med til træningssamlinger for både børn og 

voksne, at det har givet rigtig god stemning og fremadrettet pust  i Køge skakklub. 

 Jeg kan også se, at de udlændinge, der deltager i nogle af de andre klubber både i Philidor, de har i hvert 

fald selv haft tilsvarende aktiviteter med Gravin Jones og  Simon Beck og andre som blev træner, og  jeg kan 

også se  I Nordkalotten,  er der er nogle svenskere der spiller, og de er blevet nærmest en integreret del af 

den danske skakverden  Bjørn Ahlander var hos Nordkalotten  og Tigeren spiller for Brønshøj og så videre. 

Jeg kan kun se positive elementer i det faktum der har været folk, som ikke var etnisk danske og boede i 

Danmark, der deltog i dansk skak, så derfor opfatter jeg simpelthen udlændinge reglen som en blokade for 

at man kan få flere stærke spillere ind i unionen og i skakken og som kan tilføre positive ting. Jeg anerken-

der også, at man kan have en anden holdning, man kan selvfølgelig være bange for at der kommer 8 polak-

ker, der løber med det hele, og så er det Polska Bier der har lavet et eller andet hold, og det er der da en, 

opfatter jeg, minimal risiko for. For hvor mange interesserede er der i at have 8 polakker kørende, og gider 

de at køre, og have 8 polakker på første holdet og så sidder alle deres egne spillere dernede  på 2. holdet,  

det  sandsynlige svar  for det er Nej. Det skal være en integreret del af klubben og at man øger sine aktivite-

ter, vi laver skakturneringer med de spillere samtidig, for i det øjeblik man har et engagement og sponsor 

forhold til dem, jamen så er de også meget mere åbne over for at komme og deltage i turneringer og så 

videre og så videre, så jeg opfatter i virkeligheden den risiko som værende minimal 

Den dialog som jeg så startede, var i september oktober måned, hvor jeg ringede til Poul og sagde hallo vi 

har en udlændingeregel her, som jeg synes står i vejen for mit projekt, og hvad jeg synes er en god ide for 

dansk skak, og så har jeg fremlagt de her ting og det er også kommet på skak.dk, hvad det er jeg har skre-

vet. Poul lovede så at behandle det i hovedbestyrelsen i efteråret, og der blev det så behandlet og jeg fik et 

svar tilbage fra Poul om, at det var man ikke interesseret i at lave om på. Jeg fik ikke en egentlig grund ud-

over de her ting om at man var bange for 8 polakker eller tilsvarende frygtsenarier. Det fik mig ikke til at 

stoppe op og sige nå så lader vi være med det. Så lavede jeg et skriftligt oplæg til Dansk Skak Union forret-

ningsudvalg, som de modtog i januar måned, hvor jeg både argumenterer for det sportslige ting herunder, 

at der kommer nye stærke spillere ind, vi vil se det påvirke de danske stærkeste spillere blive endnu stærke-
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re, og så de kommercielle ting, for hvem gider sponsorere en liga eller nogle hold, hvor det bare er de 

samme danske spillere, der futter rundt med to hold som lige til dette år har kunnet skaffe nogle penge og 

ikke kunne næste år.  Hvis der ikke er mulighed for at få noget frisk blod ind og øge det generelle niveau, så 

vil en sponsor trække sig. Det er der ikke nogen tvivl om 

Også et tredje forhold  selvfølgelig, det juridiske i, at man forhindrer arbejdskraftens fri bevægelighed, som 

er imod EU regler, det blev så genbehandlet på Hovedbestyrelsesmødet i februar, hvor jeg så fik svar dagen 

efter, da jeg ringede til Poul og spurgte, hvad resultatet var, og det var så et NEJ igen. Herefter har jeg så 

følt mig tvunget til, at stævne DSU med henblik på at få afskaffet den regel, for jeg opfatter den simpelthen 

som skadelig for dansk skak, og en regel som udover at være ulovlig og så er skadelig. Så det er argumen-

terne og jeg anerkender, at man kan være uenig, men vi er en rets stat, og hvis man har en regel i sin for-

eningslov, som strider imod EU retten, så må man selvfølgelig tilpasse sig de nye, og mere ikke nationale 

principper, som man måske har hyldet for 30 år siden. Men med EU er Europa et samlet eller skal ses som 

et samlet, som jeg også har understreget tidligere, der er overhovedet ikke nogen negative ting. Jeg mener 

vi er uenig om tolkning af reglerne, og hvis man ikke vil finde en løsning, hvor vi kan snakke om, hvordan og 

hvorledes vi kan gøre det eller lave en overgangs ordning, så ender det selvfølgelig med en retssag og den 

eneste måde jeg kan få det til at ske på, er at udtage en stævning. Så i må endelig ikke opfatte det som en 

negativ eller aggressiv form, det er bare den eneste måde, jeg ligesom kan få afgjort disputten på, så jeg 

håber på forståelse for det. Tak for ordret. 

Dirigenten: Nu har vi fået at vide af både formanden og Henrik Mølvig, at der formentlig kommer en rets-

sag. HB har i enighed en klar skakpolitisk holdning, og Henrik Mølvigs synspunkt er blevet fremført her. 

Dette er jo ikke retssal, så jeg vil foreslå, at vi afslutter dette punkt nu, hvor positionerne er trukket op, og 

så må sagen gå sin gang.  

Thomas Vestergaard stiller spørgsmål fra salen om, hvorfor HB og FU er afvisende. Poul Jacobsen: Egentlig 

er jeg jo nødt til at sige, at det kan jeg faktisk næsten ikke svare på. Det er sådan, at de enkelte Hovedbesty-

relses medlemmer har været meget sikre i deres overbevisning om, at de ikke ønskede ændringer i udlæn-

dingereglen. Man mener at 2 udlændinge som ikke enten bor i Danmark eller er danske statsborgere er et 

rigeligt antal på et dansk divisionshold, derudover kan man jo have fastboende udlændinge eller danske 

statsborgere på holdet, så det har egentlig været holdningen hos samtlige hovedbestyrelses medlemmer, 

og det har også været holdningen hos FU, og det er klart, at når HB ser samlet på den så er det selvfølgelig 

også den politik, som jeg fremfører. Det er jo helt enkelt, jeg skal skynde mig at sige i øvrigt, at det var en 

meget glimrende og meget præcis fremstilling fra Henrik Mølvig af sagsforløbet, at HB har haft disse oplys-

ninger og har haft dem til overvejelser og har vendt tilbage til møderne efter at have haft bilagene til gen-

nemsyn, og meddelt deres stillingtagen. Vi jo ikke kan gøre så meget andet end som at følge den juridiske 

vejledning, at vi som organisationen får og have tillid til at den er i orden. Der er 2 forskellige synspunkter 

på sagen. HB mener at det vil være måske skadeligt for DSU som helhed, at langt de fleste klubber vil være i 

mod det, og derfor så følger vi selvfølgelig den indstilling som demokratisk organisation – lige nu er der jo 

sket det som jeg nævnte, at jeg for kort tid siden har fået stævningen forkyndt eller rettere sagt at den er 

blevet forkyndt over for min hustru, mens jeg render rundt heroppe og jeg ved så ikke om det anfægter min 

kredit værdighed i brugsen når jeg kommer hjem, det må vi så finde ud af, men rent faktisk, så er der et 

svarskrift fra DSU under udarbejdelse og det går så til retten, og der fra starter sagen jo egentlig sin gang og 

retten skærer den til og bestemmer hvorledes den skal behandles. Det er egentlig hvordan jeg kan kom-
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mentere på det nu, det er jo en processuel behandling, der kan være en skakpolitisk behandling, den anser 

jeg egentlig for foreløbig at være ret konsekvent med HBs beslutninger på nu 2 HB møder. 

Dirigenten: Ja så har vi da i hvert fald hørt sagen begge sider, og så må sagen efter min opfattelse gå sin 

gang. Jeg kan ikke rigtig se, at det tjener noget formål, at vi formentlig får nogle gentagelser i de synspunk-

ter, der nu er kommet frem. Formanden berørte jo også andre emner i sin beretning. 

Finn Stuhr, Køge skakklub: Jeg har jo hørt formanden tale om at vi skal have en udvikling vi skal gøre en hel 

masse jeg har også læst et eller andet i et referat at man ønsker at støtte klubber der vil sikre at spillere får 

nogle normer - jeg kunne godt tænke mig at vide hvad den politik decideret går ud på udover at have støt-

tet. Man kan jo sagtens mundtlig  sige at det er en god ide og give klap på skulderen, men er der også øko-

nomisk støtte bag? Men omkring udvikling der kunne jeg godt tænke mig har FU og HB tænkt på E-skak 

eller på E-sport. E-sporten er jo ved at blive rigtig populær og det kunne jo være en god ide at vi måske fra 

skakkens side var med på den bølge og hvis vi ikke er det, så kommer vi endnu længere bagefter. I øjeblik-

ket kører vi i 1. gear og vi skulle jo gerne op i 2,3 4 gear inden for nogle år så E-sport være helt oplagt at 

deltage i 

Poul Jacobsen: Jeg vil i hvert fald forsøge, men først har jeg den glæde at meddele at vi har en forsvarende 

DM, idet partiet med Mads Andersen, der er afgjort og  vundet af Mads Andersen.  Jeg er ikke helt sikker 

på, Finn om jeg forstod præcist hvad du mente, men med hensyn til støtte af klubber, som giver unge spil-

lere mulighed for at få normer.  

Jeg tror måske, du tænker lidt på vores øgede satsning af midler til ungdomslandstræneren, som jo netop 

er med henblik på, at de allerstørste talenter kan komme ud og få ekstra udfordringer, ekstra hård træning 

og så videre den vej igennem. Det er klart, at klubber som laver et  stort    og måske elitepræget ungdoms-

arbejde, hvor man kan sige det i sin daglige struktur minder om nogle af de ting,  som også tilbydes via 

ungdomslandstræneren - det vil naturligvis have en bevågenhed, men vi har ikke en decideret støttepolitik 

målrettet klubber som arbejder specielt  i retning af at give unge mennesker normer.  

Med hensyn til E-sport kan jeg sige kort og godt Nej, ikke fordi vi ikke vil, men endnu er det ikke noget som 

man kan sige har været på vores bord som et emne. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det er noget 

som trænger sig på, og det er også noget som vi på en eller anden facon skal have undersøgt.  

Det er jo sådan, at DSU er medlem af Dansk Tankesports Forbund, der i blandt også Dansk Bridge Forbund, 

og det er jo en organisation som på mange måder er væsentlig større end os, og det typisk den type organi-

sation som i Dansk Tankesport forbund er aktivt undersøgende omkring nye  tendenser inden for tankes-

port og støttemuligheder og lignende.  

Der er for mig i hvert fald er ingen tvivl om at E-sport er noget, som de er ved at undersøge, og som vil  

blive diskuteret på det kommende  møde i Dansk Tankesport forbund, som kommer her i juni måned. Om 

det er noget skakken kan have glæde af, og om det lukker op for en bølge af bevillinger og lyst til at optage.  

Man kan kalden det idebetonede foreninger eller hvad man nu vælger at kalde det, det har jeg slet ikke 

noget bud på endnu, men det er klart at vi skal holde øje med om det er sådan det går, og byder der en 

chance for at det kan udnyttes også for DSU så skal vi selvfølgelig  være klar til at følge op på det det siger 

sig selv. Det korte svar på dit spørgsmål, om  vi har undersøgt foreløbig med hensyn til  E-sport,  der er sva-
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ret  Nej. 

Finn Stuhr for en kort bemærkning: jeg er lidt ked af at formanden siger at vi holder øje med jer, jeg ville 

hellere have at han havde sagt det vil vi godt kigge lidt nærmere på, vi  nedsætter lige en mand til at sætte 

sig ind i det der. 

Da der ikke var flere der havde markeret satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev en-

stemmigt vedtaget. 

3. Regnskab for 2016 

Rene Baarup-Christensen: Traditionen tro vil jeg indlede med at sige at regnskabet har været offentliggjort 
på skak.dk og i Skakbladet. Samtidig vil jeg sige, at det er sidste gang det kommer i Skakbladet - vi havde 
meget store problemer med at overholde deadline for Skakbladet denne gang, grundet Skaksalgets regn-
skab som jo skal ind i unionens regnskab trak ud, og derfor har vi besluttet at udnytte unionens regler, der 
siger at vi enten skal offentliggøre regnskabet på Skak.dk eller i Skakbladet, så fremover bliver offentliggjort 
på skak.dk 

Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 360.000, der bliver overført til den frie egenkapital og den 
samlede egenkapital vil herefter være 1,587 mio. kr. Resultat er ca. en halv million bedre end budgettet.  

Det skyldes at vi har modtaget arven fra Ebba og Hartvig Nielsen på kr. 321.000 og dels hævede vi kontin-
gentet i 2015 med virkning fra 1. juli, ekstra kontingent kr. 137.000. Derudover har skaksalget givet et over-
skud og vi har tjent lidt på værdipapirer. Udgiftssiden er holdt i niveau med budgettet de største udsving 
har været informationsaktiviteterne, som har været kr.100.000 højere, og til gengæld har skakaktiviteterne 
været kr. 100.000 lavere. 

Der er lagt budget for 2017 der viser et under skud på kr. 170.000. Det skyldes at vi har afsat kr. 100.000 til 
at fortsætte medlemskampagne og vi har afsat kr. 50.000 til at fremme ungdomsarbejdet. 

Da der ikke var nogen, der havde spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten regnskabet til afstemning. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent  

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent og da der ikke fremkom andre forslag, blev kontingentet 
fastsat uændret. 

5. Fastsættelse af ratingafgift 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret ratingafgift og da der ikke fremkom andre forslag blev ratingafgiften 
fastsat uændret. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet  forslag. 
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7. Valg 

7.1. Valg af formand for 2 år 

Poul Jacobsen var på valg og var villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigen-
ten, at Poul Jacobsen var genvalgt. 

7.2. Valg af 1 forretningsudvalgsmedlemmer for 2 år 

Tom Petri Ptersen var på valg og var villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede diri-
genten, at Tom Petri Peteresen var genvalgt. 

7.3. Valg af 1 medlem af Skaknævnet 

Vagn Lauritzen var på valg, men ønskede ikke genvalg. Forretningsudvalget foreslog i stedet Martin Noer 
fra Nordkalotten som nyt medlem af Skaknævnet. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigen-
ten, at Martin Noer var valgt som nyt medlem af Skaknævnet. 

7.4. Valg af 3 suppleanter til skaknævnet 

Tidligere var Martin Noer suppleant til skaknævnet. Hovedbestyrelsen foreslog  Arrild Rimestad som ny 
suppleant i stedet for Martin Noer. De 2 øvrige suppleanter er Frank Petersen og Erik Mouritsen, der begge 
var villige til genvalg. 

Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at de alle 3 var valgt. 

7.5. Valg af 2 revisorer 

Henrik Mikkelsen og Jacob Kaaber-Hansen var begge villige til genvalg og da der ikke var andre kandidater, 
konstaterede dirigenten, at de begge var genvalgt. 

7.6. Valg af revisorsuppleant 

Tom Petersen var villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Tom 
Petersen var genvalgt. 

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2018 

Poul Jacobsen: Da det blev kendt for borgmester, hoteldirektør, bankdirektør og øvrige sponsorer i Svend-
borg at DM i 2017 ikke skulle være i Svendborg, så blev jeg kaldt til en række - i første omgang - samtaler 
under 4 øjne og senere en række andre henvendelser.  

De lokale arrangører sagde at de havde brug for en pause til at trække vejret  - nu har de trukket vejret og 
jeg hører igen fra sponsorkræfterne i Svendborg  at de er klar til at bakke op, for som de siger: vi vil have 
DM hjem til Svendborg, så jeg har en invitation med på vegne af de 2 skakklubber i Svendborg kommune, 
Skakklubben Sydøstfyn og Skakklubben Tårnet i Svendborg om, at arrangere DM i skak ikke alene i 2018, 
men også i 2019, hvilket er den aftale som sponsorerne gerne vil have indgået, så DM  i skak de næste 2 år 
er i Svendborg på Hotel Svendborg  

Der klappes fra salen og dirigenten betragter bifaldet som et udtryk for at man har accepteret, at DM og 
delegeretmøde i 2018 afholdes i Svendborg 

9. Eventuelt 

Der var ikke nogen, der ønskede ordet under eventuelt. 
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Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede med at motivere et leve for Dansk Skak Union. 

 

 

Aage Olsen, sekretær Dansk Skak Union / Steen Juul Mortensen, dirigent 


