
 1 

 

Delegeretmødet 2016 

Referat af delegeretmødet på Hotel Svendborg 

Søndag d. 27. marts 2016 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabet for 2015 fremlægges 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Fastsættelse af ratingafgift 
6. Indkomne forslag 

Forretningsudvalget fremsætter på vegne af Hovedbestyrelsen 2 forslag til ændring i Love 
for Dansk Skak Union 
a. § 5, 1. afsnit, 1. punktum: 

” Unionen er organiseret i 9 hovedkredse” 
Foreslås ændret til 
”Unionen er organiseret i 8 hovedkredse” 

b. §9, 6. afsnit 1. punktum 
’”Klager til Skaknævnet skal indgives skriftligtinden 3 uger efter at klageren har fået 
meddelelse om den afgørelse, han vil påklage” 
Foreslås ændret til 
”Klager til Skaknævnet skal indgives elektronisk inden 3 uger efter at klageren har fået 
meddelelse om den afgørelse, han vil påklage” 

7. Valg 
a. Kasserer (Rene Baarup-Christensen er på valg). 
b. To medlemmer af forretningsudvalget (Aage Olsen og Peter Willer Svendsen er på valg) 
c. Et medlem af Skaknævnet (Michael D. F. Sørensen er på valg) 
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d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er 
på valg). 

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

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2017 
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. 
 

Poul Jacobsen bød velkommen til mødet og startede med at bede forsamlingen om at mindes de 
skakkammerater, der var døde side sidste delegeretmøde: 
 
Jan Nielsen, Blindes Skakklub, Søren Molbæk Christiansen, Skakklubben K41, Eskild Christoffersen, 
Ishøj Skakklub, Jan Langkilde Nielsen, GSF-Caisa, Steen Skovmose Vestergaard, Nr. Snede Skakklub, 
Erling Pedersen, Jerne Skakklub, Manfred Thomsen, Oversø-Frørup Skakklub, Johan Grydholt Jen-
sen, Skakklubben Centrum, Eigil Straarup, Horsens Skakforening, Knud Vilhelmsen Vejen Skakfor-
ening, Holger Schmidt, Løgumkloster Skakklub, Benny Nielsen, Holbæk Skakklub, Henry Petersen, 
Køge Skakklub, Søren Grønnebech, Slagelse Skakklub, Olaf Corydon Petersen, Skakklubben Roka-
den, Harris Petersen, Skakklubben Rokaden, Jørgen Johansen, Skanderborg Skakklub, Knud  Bød-
skov Andersen, Silkeborg Skakklub af 1930,, Jørn Engelbrecht Christiansen, Nørresundby Skakklub, 
Per Christensen, Skørping Skakklub, Steffen Michael Kristensen, Helsingør Skakklub, Tage Schrø-
der, Sjælsø Skakklub, Jørgen Pedersen, Skive Skakklub, Hans Rasmussen, Viborg Skakklub, Kjeld 
Merstrand, Viborg Skakklub, Knud Krabbe, Thy Skakklub, Kirsten-Johanne Andersen, Herning Skak-
klub, Martin Bech Laursen, Morsø Skakklub, Bent Hedegaard, Lemvig Skakklub, Benneth Nielsen, 
Vorgod Skakklub, Henning Kristensen, Herning Skakklub og Leo Fly, Aulum Skakklub.  

1. Valg af dirigent 

Formanden 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-
geretmødet var lovligt indvarslet. Det blev også konstateret, at der var 1765 stemmer ud af 4038 
mulige stemmer til stede på mødet. Mødet er dermed beslutningsdygtigt. Det blev i samme for-
bindelse oplyst, at det vil kræve 1177 stemmer for at vedtage forslag til ændringer af Dansk Skak 
Unions love, som der er forslag om senere på dagsordenen. 

Bjarne Sønderstrup fra Aalborg Skakforening og Vagn Lauridsen fra Løgumkloster Skakklub blev 
valgt som stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning. 
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2. Formandens beretning 

Formanden, Poul Jacobsen startede med at oplyse, at beretningen også i år er opdelt i 3 dele med 
en resultatmæssig del, overrækkelse af hæderstegn og initiativpræmier og endelig en organisato-
risk del. 

Resultater 

DM 2015 blev GM Sune Berg Hansen, som med titlen blev den mest vindende i nyere tid, idet det 
var hans DM titel nr. 7. Vinder af Kandidat klassen blev Bjørn Møller Ochsner. Kvinde DM blev 
vundet af Sandra de Blecourt Dalsberg og Junior DM gik til Sophus Mecklenburg Møller. Pouelsten 
Holm Grabow vandt Veteranklassen.  

Sondex Cup med imponerende 132 deltagere blev vundet af GM Jacob Vang Glud foran FM Bjørn 
Møller Ochsner og IM Nikolaj Mikkelsen der delte 2. pladsen. 

GM Henrik Danielsen vandt Copenhagen Chess Challenge turneringen i Ballerup, på bedre korrek-
tion end IM Thorsten Michael Haub, Tyskland, som foruden andenpladsen kunne glæde sig over 
sin 3.die GM norm. 83 spillere fra 11 lande deltog i turneringen, der spillede ni runder på fem da-
ge. Med seks stormestre og 10 IM’er var turneringen den stærkeste af de 11 CCC-turneringer, der 
har været afviklet. 

Ved nordiske mesterskaber i pigeskak, som blev afviklet i Kolding den første weekend i maj, blev 
Ellen Fredericia med en 3. plads i gruppe B eneste danske medaljetager.  

KEMP & LAURITZEN Chess 2015 blev vundet af FM Sergio Adan Bermudez med 7 points af 9, hvil-
ket var rigeligt til en IM-norm. 

Kim Heiner-Larsen fra Bornholms Skakklub kan kalde sig verdensmester. I en turnering arrangeret 
på den græske ø Kos af ACO, Amateur Chess Organisation, blev Heiner-Larsen søndag den 17. maj 
nummer et i gruppe C med spillere der havde 1800-2000 i rating. 

Philidor vandt som ventet Dansk Skak Unions pokalturnering 2015, foran Nordkalotten & Skander-
borg. Bredderækken vandtes af SK1968 1, foran Fredericia & Valby. Juniorrækken blev vundet af 
FREM 1 foran SK1968 1 og Evans. Senior 50+ gik til SK1968 foran Fur og Roskilde. Senior 65+ så 
VRS Retro sejre foran Nørresundby & Holstebro. 

Årets Senior – Junior hurtigskak match blev vundet af Seniorerne med 33,5 – 30,5 efter 8 runder. 

Et forstærket Præstø mandskab vandt årets træningskamp mod juniorlandstrænerens talenthold 
med 12-9. 

Køge private Realskole hentede en fin 4-plads i sin gruppe ved Yes2Chess projektets finalestævne i 
London. 

Jens Kristiansen har i Kecskemet, Ungarn, delt førstepladsen i en stormesterturnering med WGM 
Nomin-Erdene, Mongoliet. 

IM Mikkel Antonsen sikrede sig med 6 point af 7 mulige den udelte førsteplads i Horsens Lang 
Weekend, der har været afviklet med 128 deltagere. 

Nørresundby opnåede ved senior-EM for 4-mandhold en flot 10. plads og blev bedste nordiske 
hold. Nordjyderne var seedet som nummer 18 blandt de 42 hold, men overgik i hvert fald ratingsy-
stemets forventninger. Holdet vandt fem matcher, tabte tre og spillede en enkelt uafgjort. 
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Finn Pedersen blev en flot nummer to individuelt i Nato-skak mesterskaberne i Amsterdam. Finn 
Pedersen scorede 5,5 point af syv mulige, kun overgået af GM Aleksandr Volodin, Estland, der fik 
6,0 points. 

Holdmæssigt blev Danmark nummer tre og dermed fik holdet bronzemedaljer blandt de 19 hold 
fra 18 lande. 

Filip Boe er, i en alder af kun 12 år, udnævnt til FM.  

Mikkel Manosri Jacobsen er, i en alder af 15 år, udnævnt til FM.  

21-årige FM Martin Haubro sikrede sig to runder før afslutningen på Politiken Cup i Helsingør sin 
anden IM norm.  

Bjørn Møller Ochsner har med 6,5 af 9 i en turnering i Bretagne, Frankrig, opnået en IM-norm. 

Den østrigske stormester Markus Ragger vandt årets udgave af Politiken Cup på LO-skolens konfe-

rencecenter, Konventum i Helsingør. Bedste dansker blev Sune Berg Hansen på en 9. plads, og som 

nummer 16 finder vi Jacob Aagaard med 7,5. 

Ved Senior DM i hurtigskak tog GM Jens Kristiansen sig af titlen i aldersgruppen 50+, mens FM Jørn 
Sloth og FM Bent Sørensen delte førstepladsen i gruppen for 65+ spillere. 
 
Det første Ungdoms Grand Prix stævne blev afviklet på Stensballeskolen i Horsens, som et samar-
bejde mellem Horsens Skakforening og Vejle Amts Skoleskak. Der blev kåret vindere i 3 alders-
grupper, hvor de første indtegninger gik til: U8 John Christoffer Christensen, Silkeborg Skakklub, 
U10 til Marius Bøss Sørensen fra Vestfjendsk Skoleskak og U12/14 til Adesh Easan Fredericia Sko-
leskak. 

Hurtigskak DM for kvinder vandtes af Esmat Guindy, Viborg Skakklub, efter 2 lynskak omkampe 
mod Louise Fredericia.  

GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark vandt DM i hurtigskak foran 37 spillere i Mestergruppen – her-
af 10 internationale titelholdere. 

Ungdoms DM blev i begyndelsen af oktober afviklet på Søndermarkskolen på Frederiksberg, hvor 
Nørrebro Skakklub & Amager Skakforening stod for arrangementet, som efter weekendens stra-
badser gav os følgende Danmarksmestre:  

 
P10: Sigrid Erstad Jørgensen, (Roskilde Skakklub),  
P12: Caterina Wul Micalizio, (Springeren Kolding),  
U8: John Christoffer Højstrup Christensen, (Silkeborg Skakklub)  
U10: Hannibal Valeur Jaques, (Nørrebro Skakklub)  
U12: Markus Andreas Baadsgaard, (Gribskov Skakklub) 
U14: Nicolaj Kistrup, (BMS) 
U16: Mikkel Manosri Jacobsen, (BMS)  
U18: Jens Albert Ramsdal, (SK 1968) 

IM Mikkel Antonsen tog sig foran de øvrige 101 deltagere af Odense Mesterskabet 2015, hvor han 
i IM Gruppen vandt titlen på korrektion efter tredelt førsteplads med Igor Teplyi, Nordre og Mads 
Smith Hansen, Øbro.  



 5 

Xtracon Grand Master gav den første IM norm til Martin Percivaldi, Hillerød, som allerede havde 
normen på plads efter 8 af de 9 runder. Turneringen fik Bulgarsk sejr ved GM Boris Chatalbashev, 
foran en række andre udenlandske titelholdere.  

Hamburger Schachklub von 1830’s årlige store junior holdturnering havde deltagelse af 2 danske 
hold, kyndigt ledet af Juniorlandstræneren. I U12 turneringen vandt det danske hold suverænt alle 
3 matcher, og tabte kun et parti ud af 12. Holdet bestod af: Filip Boe Olsen (2135), Jonas Bjerre 
(2123), Emil Skovgaard (1488), Andreas Skovgaard (1611). 

U14 holdet måtte tage til takke med en 2. plads med snævrest mulige margin, idet man kun var ½ 
brætpoint fra at vinde turneringen. Holdet bestod her af: Nicolai Kistrup (1988), Arthur Berg 
(1739), Thomas Søndergaard Thybo (1819), Christian Emil Frambøl (1649). 

Ved hold-EM på Island sluttede begge hold lidt under deres forhåndsseedning, men præsterede 
indimellem gode resultater. Vi kommer nok mest til at huske turneringen for Sune Berg Hansens 
indledende sejr over David Navarra samt remis mod verdensmester Magnus Carlsen, og Mads An-
dersen, som gik ubesejret gennem turneringen, og undervejs færdiggjorde GM titlen.  

11-årige Jonas Bjerre har i Spanien scoret en IM-norm. Med seks af ni i en open i Lorca, Murcia har 
Jonas leveret en 2480-præstation. Modstandernes gennemsnit var 2363. Undervejs slog han GM 
Campora og spillede remis mod GM Plaskett. 

GM Jonny Hector og IM John Arni Nilssen delte førstepladsen i nytårsturneringen, Øbro CXU Nytår 
med seks point af syv. I sidste runde havde Jan Nordenbæk mod Hector chancen for turneringssej-
ren, men stormesteren slap af sted med remis. Nordenbæk spillede en fin turnering og blev udelt 
nummer tre med 5,5, ubesejret. 

Hæderen som 'Årets Skakspiller 2015' tilfaldt stormester Sune Berg Hansen, som tog førstepladsen 
på top-10 listen, valgt af de tre landstrænere og DSU's informationsudvalg i fællesskab. Top-10 – 
Årets Skakspiller 2015: 1. Sune Berg Hansen, 2. Mads Andersen, 3. Jonas Bjerre, 4. Kåre Kristensen, 
5. Martin Percivaldi. 6. Bjørn Møller Ochsner, 7. Jacob Carstensen, 8. Curt Hansen, 9. Jørn Sloth 
og10. Freja Vangsgaard.  

Den store open i Bad Zwischenahn havde 34 danske deltagere i selve turneringen, og 10 forældre 
til at passe på børnene. I år fik vi - på trods af det rekordstore deltagerantal - desværre ingen 
gruppevindere, men det var tæt på. GM Mads Andersen delte 1. pladsen med 6/7, men da han 
kom fra baghjul havde Mads desværre dårligst korrektion. Jesper Søndergaard Thybo lå længe helt 
fremme, men et nederlag i sidste runde til GM Gundevaa (2507) ødelagde muligheden for en top 
10 placering, som han i øvrigt fik i 2014. 

FM Martin Matthiesen scorede IM-norm i Chess House GM-turneringen i skolernes vinterferie i 
Aarhus. Det er Matthiesens anden norm. 

Ved NM i skoleskak i Växjö i Sverige gik det rigtig godt for de danske deltagere, idet halvdelen af 
spillerne fik medaljer, og Danmark blev bedste nation. Der var guldmedalje i gruppe B til Jesper 
Søndergaard Thybo fra Jetsmark. I gruppe D blev det til guldmedalje til Jonas Bjerre fra Skander-
borg i et meget tæt opgør med Filip Boe Olsen fra Nordre. Jonas blev dermed Nordisk Mester for 
2. år i træk. I gruppe C blev det Nicolai Kistrup fra BMS. Viktor Haarmark Nielsen fra Øbro tog 3. 
pladsen i en stærk a-gruppe. 

Peter Larsen fra K41 vandt Senior-DM i gruppen 50+ mens Bent Sørensen tog sig af mesterskabet i 
65+. Begge scorede seks point af syv.  
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Det sker ikke så tit at danske stormestre spiller lukkede turneringer i udlandet, men Lars Schan-
dorff har for nylig vundet en GM-turnering i Amsterdam. I den ottende udgave af Café Bata-
via sejrede landstræneren på deling med en af de to andre stormestre i turneringen.  

Philidor vandt XtraCon-Skakligaen med rekordscore: 57 brætpoint i de ni matcher. Team Nordea 
Skanderborg besatte andenpladsen og Nordkalotten blev nr. 3. 

 

Hæderstegn og initiativpræmier 

Hæderstegn: 

 
1. Hovedkreds: 
Lars-Henrik Bech Hansen indstilles til hæderstegnet for sit store arbejde inden for skak. Lars har 
været formand for KSU i 14 år og er den formand der har siddet længst i KSU's historie. Imens Lars 
var formand var han med til at få ideen til KSU's dagsturnering som med stor succes kører på 11 år.  

Lars har været med til at lave Politiken Cup siden 1993. I 1995 blev han organisator af turneringen 
og har været det lige siden. Et af de mere spektakulære Politiken Cup var under Kulturby 96 som 
blev spillet i Brøndby hallen, samt de senere år hvor turneringen har vokset sig stor i Helsingør.  

Lars er også organisator i Xtracon Chess Open 2016 som er afløseren for Politiken Cup. Lars har 
været med til at starte Copenhagen Chess Challenge og har været med alle 11 gange til at arrange-
re den. Lars har derudover brugt sin IO og IA til at hjælpe mange andre i gang. 

 

2. Hovedkreds: 
Dette års hæderstegn tildeles Janech Hansen, Tølløse Skakklub. Janech har gennem flere år ydet 
en stor indsats med at organisere og skaffe midler til Tølløse Skakklubs årlige weekend EMT. Tak-
ket være Janechs arbejde er turneringen efterhånden blevet en velbesøgt og interessant turne-
ring, som tiltrækker mange stærke skakspillere, og som har været med til at sætte Tølløse Skak-
klub på Danmarkskortet.  

 

3. Hovedkreds:  

Kristoffer Dyrgaard påtog sig i en meget ung alder formandshvervet i en for Frem Skakklub vanske-
lig situation og ydede en glimrende indsats, indtil han af arbejdsmæssige årsager valgte at stoppe i 
den funktion nogle år senere.  

Kristoffer havde inden da allerede været bestyrelsesmedlem i flere år, og samme funktion har han 
varetaget uafbrudt siden. På de indre linjer har Kristoffer gennem alle årene ydet en stor indsats, 
ikke mindst som underviser for klubbens mange talentfulde juniorer. Desuden har der også ofte 
været bud efter ham som dommer og turneringsarrangør.  

Siden Kristoffer påtog sig hvervet som klubbens webmaster, har han via mange spændende ind-
faldsvinkler og altid hurtige opdateringer en meget stor andel i, at www.frem-skakklub.dk er 
blandt landets mest besøgte skakhjemmesider. 

 

6. Hovedkreds:  

http://www.frem-skakklub.dk/
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6. hovedkreds indstiller Anders Haarup, Skanderborg til Dansk Skak Unions hæderstegn. Anders er 
mangeårigt medlem af skakklubben og har været formand i mere end 10 år. 

Anders Haarup har været primus motor i en proces, hvor Skanderborg skakklub er kommet på 
skaklandkortet med Samba Cup 2005, GM turnering, 1. holdet, der spillede fra Mesterrækken til 
skakligaen og har præsteret 2 danmarksmesterskaber for hold, afholdelse af 3 ungdomsdan-
marksmesterskaber, afholdelse af 2 DM i hurtigskak, afholdelse af 3 kvalifikationsstævner til pokal-
turneringen, og endelig et yderst aktivt sociale liv i klubben. 

 

7.  Hovedkreds: 
Benny Grønhøj har i mere end 20 år varetaget ungdomstræningen i klubben. Han tager flittigt med 
de unge spillere til de Nordjyske Junior Grandprix’er. Han underviser også skoleskakspillere på 
Aars Skole. Hans indsats har givet mange juniormedlemmer til klubben gennem årene. 

 

8. Hovedkreds: 
Jørgen Rasmussen, Skakklubben Nordkalotten 

Jørgen Rasmussen har været medlem af Skakklubben Nordkalotten siden slutningen af 80´erne. 
Han viste hurtigt sit administrative talent og har i mange år været et aktivt medlem af Nordkalot-
tens bestyrelse på forskellige poster, men oftest som næstformand.  

Det kendertegner Jørgen, at han altid springer til hvor der er brug for ham og han er også en kendt 
og respekteret turneringsleder for klubbens turneringer og stiller gerne op som dommer, når 
klubbens hold har hjemmebane.  

Jørgen Rasmussen vogter “klubnøglen” og sørger for, at der altid er åbent på klubaftenerne lige 
som det normalt er ham, der lukker og slukker, når aftenens sidste parti er afsluttet. Uden for 
klubben har man også fået øje på Jørgens evner og han har i en årrække været en stabil kasserer 
og materielforvalter i Nordsjællands Skak Union indtil denne lukkede i 2015. Efterfølgende har han 
påtaget sig hvervet som materielforvalter af Hovedkredsens liveudstyr. 

Jørgen Rasmussen er ikke blandt klubbens elitespillere, men spiller alligevel gerne med i turnerin-
ger afholdt af naboklubber som Allerød, Hillerød og ikke mindst Gribskov Skakklub, hvor han de 
sidste år også har givet en hånd med som dommer, hvis der var brug for det. Det er ildsjæle som 
Jørgen Rasmussen, der holder liv i skakken ude i klubberne. 

 

9. Hovedkreds:  
Ingen indstilling. 

 

Sydjysk Hovedkreds: 
Hugo Madsen har gennem rigtig mange år været den helt store drivkraft i Korning Skakklub, hvor 
han er formand og har været organisatorisk engageret både som turneringsleder og formand i 
flere omgange, lige som han har været med i bestyrelsen for 5. Hovedkreds.  

Hugo Madsen har desuden ydet en prisværdig indsats som skoleskakunderviser og stævnearran-
gør i Rask Mølle. Der er kun få frivillige skoleskakledere tilbage, efterhånden som skoleskak er ble-
vet et pædagogisk værktøj frem for en livslang passion.  
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Skoleskakstævnerne på Rask Mølle skole har mange deltagere og indgår i Grand Prix turneringerne 
under Aarhus Skoleskak. Med sit dobbelte virke har Hugo således været med til at bygge bro inden 
for skakverdenen. Sidst, men ikke mindst, har Hugo Madsen også som skakspiller været en flittig 
deltager i turneringer i lokalområdet.  
 

Initiativpræmier: 

 
1. Hovedkreds: 
Valby Skakklub. Efter en længere periode med faldende medlemstal, er det med en målrettet ind-
sats, gennem de sidste 5 år, lykkedes klubben at øge medlemstallet fra 33 til pt. 51 medlemmer.  

Det er lykkes ved at sørge for en usædvanlig hyggelig atmosfære. Et højt aktivitetsniveau og en 
bred vifte af arrangementer, så som mentorordning for nye medlemmer, foredrag, undervisning, 
deltagelse i Valby Kulturdage, Valby Hurtigskak for 3 mands hold, simultaner, lynturneringer, te-
maturneringer osv. Læg dertil en aktiv bestyrelse på hele 10 mk´er, gode lokaler samt stor skaklig 
fremgang. 

 

2. Hovedkreds: 
Dette års initiativpræmie tildeles Køge Skakklub. Klubben har med sin nytænkning sat nye og inspi-
rerende standarder for skakklubber. Her tænkes først og fremmest på Køge Skakskole, som er et 
undervisningstilbud for børn og unge i DSU-regi. Ligeledes sørger skakskolen for at udbrede kend-
skabet og interessen til skak ved at igangsætte skak på kommunens skoler. 

 Køge Skakklub har de sidste år også stået som arrangør af flere større skakbegivenheder. Således 
er det blevet til 3 stormesterturneringer de sidste år. 

 

3. Hovedkreds:  
Faaborg Skakklub er hjemmehørende i en typisk dansk provinsby, men den har i modsætning til 
mange sammenlignelige klubber formået at skabe en god medlemsfremgang gennem de seneste 
sæsoner. Af medlemsfremmende aktiviteter skal specielt nævnes: Skakamok, som i år blev afviklet 
hver eftermiddag i efterårsferien på Faaborg Bibliotek.  

Programmet for Skakamok spænder vidt med forskellige skakdiscipliner i ugens første dage; her 
skal nævnes: simultanskak, skakopgaver, skak med store og små brikker samt almindelig skak. Ar-
rangementet blev sluttet af fredag med en hurtigskakturnering. Samtlige skakamok arrangementer 
har givet nye medlemmer til klubben.  

Desuden har Faaborg Skakklub nu også fået etableret en juniorafdeling, som nyder god opbakning 
fra børn og unge. Det er 3. HK’ s opfattelse, at Faaborg Skakklubs medlemsfremmende aktiviteter 
let kan kopieres og bruges af andre klubber i landet. 

 

6. Hovedkreds:  
6. hovedkreds indstiller Syddjurs Skakklub. Klubben blev for nogle år siden sat i en situation, hvor 
den måtte forlade ikke bare spillelokalerne gennem mange år, men også byen og kommunen. Det-
te betød en kraftig medlemstilbagegang, der kunne have slået mange klubber ud.  
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Imidlertid er det lykkedes Syddjurs Skakklub at komme til hægterne igen gennem en kraftig ind-
sats, så medlemstallet nærmer sig det gamle. Næsten alle medlemmer deltager i klubbens turne-
ringer og klubben har fokus på juniorarbejdet i området, hvilket også afspejles i klubturneringerne, 
hvor juniorerne deltager. 

 

7.  Hovedkreds: 
Hjallerup Skakklub. Den tidligere skakklub i Hjallerup lukkede i 1997, da der ikke mere var tilslut-
ning til den. 

I 2014 lykkedes det, på initiativ af Jesper Pedersen, at få klubben etableret igen, og det var første 
gang i mange år, Nordjylland oplevede at få en ny skakklub. Klubben kom straks med i holdturne-
ringen og rykkede op i A-klassen i den første sæson. 

 Klubben deltager også i Nordjysk Grand Prix som arrangør af en turnering hvert år. Klubben er 
meget velfungerende. 

 

8. Hovedkreds: 
Gribskov Skakklub 

Man kan vel nærmest kalde det en ny begyndelse. Efter at Helsinge Skakklub i mange år havde 
befundet sig i toppen af Divisionsturneringen, satte et dødsfald desværre en stopper for det.  

Den resterende bestyrelse havde ikke indsigt og kræfter til at fortsætte hvad Allan Rasmussen 
havde skabt, og valgte at lukke ned for divisionsskak, og satse på en ny begyndelse. Det lykkedes, 
og fra at man i 2013 var nede på 12 medlemmer så har man næsten fordoblet sit medlemstal, og 
har også en lille juniorafdeling.  

Med i den nye begyndelse var også en navneforandring til Gribskov Skakklub. Sammen med Skak-
klubben Nordkalotten afholdes der nu bl.a. det årlige Gribskov-mesterskab (kommunens navn), og 
her er Jørgen Rasmussen en af de bærende kræfter.   

 

9. Hovedkreds:  
Ingen indstilling. 

 

Sydjysk Hovedkreds: 
Tønder Skakklub er en traditionsrig klub, der i 2012 fejrede 90-års fødselsdag. Placeret i landets sydvestlig-
ste hjørne har klubben på bedste vis taget den geografiske udfordring op og vendt den til en styrke ved at 
initiere et grænseoverskridende skaksamarbejde med naboklubber både nord og syd for grænsen.  

Grenzturneringen og GrenzGrandPrix er blevet tilbagevendende begivenheder som supplement til et i for-
vejen varieret klubliv med byturnering, Klubturnering, Tønder Grand Prix, Pokalturnering, Djævleskak, teo-
riaftner og sociale sammenkomster i form af sommerskak hos medlemmerne og julefrokost med makker-
skak. På klubbens hjemmeside omtales enhver lokal skakbegivenhed i få ord med enestående aktualitet, og 
her er der også adgang til et indholdsrigt medlemsblad, der desuden stadig udgives på tryk 4 gange årligt. 
Tønder Skakklub er god til at rekruttere.  

Klubben har gennem årene fostret talrige, stærke skakspillere. Mange af disse er i forbindelse med uddan-
nelse flyttet fra egnen, men på trods af det er det lykkedes at fastholde et pænt medlemstal, der giver håb 



 10 

for fremtiden – ikke mindst i kraft af skoleskakkens stærke stilling i de lokale folkeskoler og med den med-
lemsdrevne Tønder Skakskole som bro til skakklubben.  

Endelig tiltrækker klubben et pænt antal sponsorer og er god til at synliggøre klubben og skakspillet i lokal-
pressen. Med et højt internt aktivitetsniveau og en stærk vilje til samarbejde med andre klubber er Tønder 
Skakklub med til på en tyndt befolket egn at styrke skakmiljøet langt ud over klubbens eget primære virke-
område.  

Æresmedlemskab. 
HB har udnævnt tidligere formand Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlemsskab af Dansk Skak 
Union. Det er begrundet i hans store arbejde for skakken i Danmark. Ikke mindst som primus mo-
tor af Politiken Cup siden 1993. En turnering der har sat Danmark på skakverdenskortet. Både ved 
Politiken Cup og som arrangør af andre store turneringer har han været med til at hæve kvalitets-
niveauet på danske turneringer. Også liveskakken har Lars været med til at udbrede herhjemme, 
primært via en massiv satsning på det ved Politiken Cup. På IT-området har han været drivkraft 
bag udviklingen af nye systemer, der for alvor har bragt DSU ind i det nye årtusinde og et stykke 
videre med diverse administrative systemer. Lars-Henrik Bech Hansen var formand for DSU i 6 år 
og har før det siddet i HB i en længere årrække. 

Organisatorisk  

Medlemstal 

Medlemstallet per dags dato er 4278 betalende medlemmer. Første kvartal 2015 var der 4358 
medlemmer.   

 

Ansættelser 

Første opgave for det nye FU var ansættelse af lønnede og frivillige medarbejdere til at varetage 
en række ubesatte funktioner. Det virkede usandsynligt at finde én person som rummede en 
”Rating Officer”, kartoteksfører, skaksalgsleder, webmaster og nyhedsredaktør, så der blev lavet 
flere stillingsopslag og suppleret med aftaler om frivillig indsats på nogle områder.  

Vore nye IT systemer gjorde det overkommeligt for kassereren at varetage kartoteksføreropgaven 
og Per Rasmussen sagde ja til at løse opgaven som ”Rating Officer”, hvor såvel dansk som 
international rating varetages af samme person.  

Stillingen som webmaster opnåede et pænt antal ansøgere, blandt hvilke ansættelsesudvalget 
valgte Claus Marcussen fra Fredericia. 

Der var et meget stort antal ansøgere til stillingen som nyhedsredaktør. Fem meget kvalificerede 
ansøgere blev udvalgt til samtale, hvorefter vi besluttede at ansætte Palle Skov. Efterfølgende har 
vi udvidet funktionen en anelse og ansat Mads Boe, som var en af de fem, der allerede havde 
været til samtale. 

For Skaksalgets vedkommende var man også igennem en samtalerunde inden beslutningen faldt 
på Ole Knudsen.   

 

Dansk Skaksalg 

Dansk Skaksalg har øget aktiviteterne og synligheden og fremstår atter som et betydeligt aktiv for 
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unionen og dens medlemmer. Tydeligst markeres dette når butikken slår sig op til de store 
stævner rundt omkring i landet. Dette viser sig også i et pænt overskud på driften i 2015, hvor man 
jo skal tænke på, at det har været et flytteår. 

 

Sammenlægning 

Dansk Skak Union blev en hovedkreds færre, idet klubberne i 4. og 5. besluttede sig for at etablere 
den geografisk meget store Sydjysk Hovedkreds. De har gennem nogle år haft et samarbejde 
omkring turneringer og i de senere år også omkring holdturneringen. En modig beslutning, som vi 
håber, vil medvirke til en masse dynamik i det geografisk, meget store område, hvor der heldigvis 
er en hel del større ressourcerige klubber! 

 

Pokalfinale 

Årets pokalfinalestævne blev også afviklet på Hotel Svendborg med 160 deltagere. Plads- og 
logistikmæssigt fungerede det fremragende. 

 

Skoleskak 

Skoleskakken var så venlige at invitere DSU’s formand til deres årlige Lands Udvalgs (LU) møde i 
Vejle. Det var rart at kunne konkludere at der findes muligheder for samarbejde omkring lokal 
rekruttering af de elever DSS introducerer til skakken. Disse muligheder skal vi være parate til at 
følge op på som klubber og hvis vi får chancen, også som enkeltpersoner og hovedkredse. Vi 
anerkender DSS store arbejde og resultater og respekterer at vi ikke altid har samme mål. 

 

Holdturneringssystem 

Holdturneringssystemet har fyldt rigtig meget. Udviklingen var en langvarig proces, men gik faktisk 
som vi havde forestillet os, at det ville komme til at gå, idet vi i forvejen havde en intention om at 
involvere dem, som faktisk skal bruge det. På Facebook blev der oprettet en lukket gruppe af hold-
turneringsledere og supportere, som løbende sparrede med vor programmør omkring udviklingen 
af systemet. Det viste sig at være en god arbejdsmåde og hver gang programmøren havde brug for 
at få noget afprøvet, stod der en række personer klar til at teste, komme med konstruktiv kritik og 
forslag til forbedringer. Det har været en rigtig god proces og jeg tror godt at jeg kan sige, at de 
holdturneringsledere, der deltog (det var samtlige hovedkredsholdturneringsledere + divisionstur-
neringslederen) mere eller mindre føler ejerskab for det system, der nu er blevet udviklet. Det er 
også det vi kan se i de holdturneringer, der nu er blevet afviklet – det er gået meget smertefrit. 
Det var en meget stor målsætning for forretningsudvalget og hovedbestyrelsen at opnå netop det-
te og vi har al mulig grund til at takke alle dem, der har været involveret og programmøren Micha-
el Nielsen for dette resultat.’ 

 

Skakliga/Liveskak 

Omkring skakligaen og liveskak, er det ikke nogen hemmelighed, at vi har en ambition om at få så 
meget liveskak som muligt. Vedrørende den kommende skakliga, har jeg over får flere klubber 
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luftet, at hovedbestyrelsen gerne vi have, at der bliver sendt liveskak i det mindste fra dobbelt-
runderne, hvor man kan sige, at det er et stort arbejde at bygge op til, men når der trods alt spilles 
2 gange i weekenden og der er rigtig mange hold samlet samme sted, så begynder der at være 
fornuft i arbejdsindsatsen i forhold til det resultat man får ud af det. Så håbet er, at klubberne og 
DSU kan hjælpe hinanden med at få sendt live fra i det mindste alle dobbeltrunderne. Der kan man 
så sige, at man ikke har plads til 3 kampe, hvis man skal sende dem alle live, fordi det er mere 
pladskrævende, men der har jeg forsøgt at strø den tanke, at man godt kunne forestille sig, at en 
dobbeltrunde kunne spilles flere forskellige adresser i København eller i Aarhus-området med 2 
kampe et sted og en anden et andet sted, hvis nogle folk kunne været interesseret i at hjælpe med 
til at give husly. Det kræver nogle flere folk bliver involveret i det, men måske give nogle gevinster 
på anden vis i form at der kan komme noget interesse også for deres skakklub. 

Formålet er at afhjælpe pladsproblemer ved livesending. Derudover vil der i planlægningen af pro-
grammet blive taget hensyn til hvilke klubber der melder sig klar til at sende live.  

Vi har en målsætning om at alle kampe i skakligaen med tiden vil blive transmitteret. Liveskakken 
er et godt værktøj til at vise vores sport udadtil og er også interessant for diverse sponsorer uanset 
om vi taler om holdskak eller individuelle turneringer. Der synes vi, at der er et indsatsområde, der 
er værd at forfølge. 

 

Politiken Cup 

Politiken Cup opnåede imponerende 431 deltagere i skakfestivalens hovedturnering, plus 
deltagerne i sidearrangementer. Dermed understregedes det endnu engang at Politiken Cup var 
landets førende turnering. 

Det er ikke uden stolthed at man, som skakpolitiker og en af dem, der drøner rundt på gulvet for 
at binde det hele sammen under turneringen, læser de bedømmelser som turneringen får verden 
over af diverse deltagere og kommentatorer – og dermed er det også på sin plads at vi som 
organisation i særlig grad stiller os bag denne turnering, og dermed viser potentielle 
samarbejdspartnere at vi i Danmark kan, og vil, være med på højt internationalt niveau.  

Politiken Cup 2015 blev den foreløbig sidste i rækken med dagbladet som sponsor. For perioden 
2016 til 2018 er der indgået aftale med Xtracon, så turneringen fremover kommer til at bære 
navnet Xtracon Chess Open. 

 

Elite 

Deltagelsen ved EM for hold i Island skabte en del debat. Grundet en del afbud fik to juniorer 
chancen på bekostning af mere etablerede spillere. Det ligger inden for landstrænerens 
kompetencer at træffe en sådan beslutning. Det er aftalt at der fremover bliver fulgt en fastere 
procedure omkring udtagelser for at undgå misforståelser. Det handler om nogle tidspunkter for 
hvornår spillerne bliver spurgt, som man kan være klar i lidt bedre tid. 

Det er endvidere aftalt en strammere økonomistyring med henblik på at minimere 
budgetoverskridelser. Der er også kommer flere forslag på bordet der kan mindske udgifterne. 

Mads Andersen deltager i det individuelle EM. 
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Ungdom 

Flere steder i landet er der etableret ungdomstræning, senest i trekantsområder, hvor man også 
har hentet trænere ind udefra for at styrke spillerne.  

Vi har haft et hold til yes2chess finalestævne 2015. Projektet er i øjeblikket på stand by, da der 
nogle kontraktmæssige uklarheder, men vi udelukker ikke senere deltagelse, da projektet på 
mange måder er interessant. Køge Skakskole har leveret et stort stykke arbejde i den forbindelse, 
og er uden skyld i den nuværende situation. Der er tilkendegivelser af at de vil forhandle en aftale 
på plads og vi håber naturligvis at det bliver en god aftale, men vi kan ikke sige noget endnu om 
hvad det munder ud i. 

Det første Ungdoms Grand Prix blev afviklet på Stensballeskolen i Horsens, som et samarbejde 
mellem Horsens Skakforening og Vejle Amts Skoleskak. Der blev kåret vindere i 3 aldersgrupper.  

Efter det første U-GP er Aarhus Skoleskaks grandprix-cyklus optaget som U-GP-cyklus i Dansk Skak 
Union. Det samme gør sig gældende for junior-grandprix turneringerne i 1.- og 2. hovedkreds. 
Aarhus Skoleskaks grandprix-cyklus dækker geografisk 6. hovedkreds, men trækker også deltagere 
fra Sydjysk-, 7.- og 9. hovedkreds. Der arbejdes hårdt for at få resultatsiden opdateret og klar til 
landsfinalen d. 21. maj 2016 i Middelfart. Vi er meget imødekommende overfor turneringstabeller 
og indberetninger, som måske ikke altid er lige nemme at gå til og der skal til tider laves nogle om-
regninger. Det er et stort stykke manuelt arbejde, som regnet fremtidigt bliver mindre, idet vi har 
besluttet at udvikle en særskilt afdeling af vores turneringssystem til også at kunne håndtere 
grandprix score og grandprix resultater, så administrationen af det skulle meget gerne blive lettere 
i fremtiden. 

Der er høstet mange erfaringer i den første sæson, og de vil indgå i det fremtidige arbejde. 

Et enkelt resultat af arbejdet er, at antallet af lyn & hurtig prøvemedlemmer er steget. Det er jo 
sådan, at de unge mennesker, der deltager kan blive registreret i DSU’s kartotekssystem. Man får 
sit navn, sit hurtig- eller lynskakratingtal registreret og kommer på ratinglisten. Og i løbet af året er 
tallet hele 230. Nogle af dem var der i i forvejen, men størstedelen kommer fra U-GP. Det er sim-
pelthen udtryk for unge skakinteresserede, men der kan også være tale om voksne skakinteresse-
rede, der er nybegyndere, som blev registreret for første gang og flere af dem har spillet flere tur-
neringer og vi har nu set eksempler på at nogle af dem er blevet dobbeltregistrerede, idet de også 
er blevet medlem af en skakklub. 

 
Kvindeskak 

Kvindeudvalget er efter en længere periode uden aktivitet blevet genoplivet af FU. Udvalgets før-
ste aktion var at oprette det sociale fællesskab Queen Check (QC) i oktober 2015, med egen side 
på Facebook som kommunikativ platform. QC´s første initiativ var en træningssamling i Chess 
House i Aarhus 24. oktober. Træningssamlingen var åben for alle piger og kvinder. Samtidig var 
kvindelandsholdet samlet. Efter samme koncept er der planlagt en ny træningssamling, men den-
ne gang over to dage d. 5.- og 6. maj 2016. Arrangementerne afholdt af QC er til for at øge piger 
og kvinders spillestyrke, samt styrke det sociale sammenhold blandt piger og kvinder i Dansk Skak 
Union. 

 

Seniorskak 
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Seniorkomiteen holdt årsmøde i forbindelse med senior-DM i Køge onsdag den 24. februar 2016. 
Bestyrelsen for komiteen har i ni år haft Bent Sørensen som formand, og han meddelte på mødet, 
at han ønsker at stoppe, når en afløser er fundet 

Bent Sørensen glædede sig over den pæne deltagelse ved det netop igangværende senior-DM 
med omkring 70 deltagere fordelt på to grupper. Og denne gang mange fra Sjælland og 
Hovedstaden og mange nye.  

Den stigende aktivitet i seniorskakken kan observeres ved dette DM, hvor det har været 
nødvendigt at dele Veteranklassen i to på grund af et højt deltagerantal.  

 

FIDE 

Der har været en del tumult på det politiske plan i FIDE. Bl.a. med en præsident på orlov. 
Administrationen i FIDE fungerer nogenlunde som det plejer - Mads Andersens udnævnelse til GM 
blev forsinket i processen, men her umiddelbart efter påske er der kongres og det skulle være 
sikkert, at Mads Andersen bliver udnævnt til GM. Den blev forsinket i den panik, der opstod i 
forbindelse med at FIDE-præsidenten gik på orlov og de almindelige behandlinger på kongressen i 
december blev udskudt til næste kongres. Derfor har han naturligvis også stormesterbetingelser 
ved dette års Landsholdsklasse. 

 

OL 

FIDE har oplyst på sin hjemmeside, at datoerne for efterårets skak-OL i Baku, Aserbajdsjan, er 
ændret så turneringen nu afvikles fra den 1. til den 14. september 2016. Jeg synes, at det var lidt 
overraskende, men sådan er det og en hel masse mennesker måtte i gang med at replanlægge, 
men det ser ud til at gå rundt omkring 

 

VM 

Den 25 årige verdensmester Magnus Carlsen skal forsvare sin VM-titel i New York til efteråret. 
Matchen skal afholdes i perioden fra den 10. november til den 30. november, og spilles over 12 
partier. Her har vi netop grunden til at FIDE-præsidenten besluttede at det sikkert var fornuftigt at 
træde ned fra præsidentposten og gå på orlov. Det var sådan at det amerikanske 
finansministerium ikke var så begejstret for ham, så det var ikke rigtig muligt at lave nogen 
økonomiske forhandlinger så længe han sad i spidsen af organisationen.  

 

Nordisk Skakforbund 

Nordisk Skakforbund holdt møde i Stavanger i forbindelse med afslutningen af Norway Chess og så 
noget jeg ikke har set før, nemlig en udsøgt samling af verdensklasse spillere på meget tæt hold 
spille noget meget spændende skak og bagefter demonstrere, at de stadig har glæden ved skak. 
Da man var færdige med at spille og det officielle var overstået var de også klar til en gang 
børneskak og det var ret festligt at se på.  

Mest interessant er nok at det blev besluttet, at invitere til Nordisk Mesterskab i 2016, og også 
året efter, så vi igen kommer på de vante terminer hvert andet år i ulige årstal.  
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Årets skakspiller 

Forløbet omkring kåringen af årets skakspiller blev kaotisk. På trods af der fra flere sider var 
bekymringer omkring sikkerheden valgte jeg at gennemføre den planlagte afstemning. Jeg blev 
desværre overrasket og også skuffet over at det viste sig at bekymringen var berettiget. Jeg synes 
dog vi fandt en i situationen fornuftig udgang på sagen. 

Kåringen af årets skakspiller er et DSU-anliggende og vi vil fremadrettet sikre at afstemningen kan 
gennemføres sikkert online. 

 

DM 

DM 2016 afvikles som sidste år i flotte rammer, velegnet til formlet og lige præcis stor til det im-
ponerende høje deltagertal. 252 har spillet med i turneringerne med lang betænkningstid og så 
vidt jeg har forstået var der lige omkring 80 deltagere i lynskak, så meget tilfredsstillende. Noget, 
der især har imponeret mig er de lokale arrangørers evne til at få pressen i tale. Ihærdig kontakt til 
pressen i hele optaktsfasen har medført store artikler i de lokale aviser hernede. Første gang jeg 
for alvor så det var i forbindelse med lodtrækningen, som blev foretaget hos en lokal sponsor, hvor 
der var journalister og fotografer fra 2 større lokale nyhedsmedier. I perioden op til har lokalradio-
en med det spændende navn, Radio Diablo fulgt turneringen, omtalt forberedelserne og dagligt 
rapporteret - så vidt jeg har forstået Niels Højgaard – fra begivenhederne. Hvis I har gået en tur i 
Svendborg  – eventuelt ind på en restaurant for at få noget at spise – og haft en fornemmelse at 
de havde en ide at der var skakspillere, så kan I høj grad takke dette arbejde for det. Det er i hvert 
tilfælde en imponerende interesse, der har været. Jeg så for et par timer siden en mand slæbe 
rundt på et stort kamera. Så kom en og sagde til mig, at jeg tror det er TV2, der er her. Det kan vi 
kun være tilfredse med, at vi har mediebevågenhed. 

Sidste år var jeg meget involveret i arbejdets mange facetter, i år har jeg været til rådighed for 
arrangørerne, hvis de havde spørgsmål og der har selvfølgelig været nogen, men jeg kan konstate-
re at arrangørerne ikke alene har lært at klare sig selv, men også har forbedret produktet på flere 
punkter. Det kan vi godt give arrangørerne en hånd for.  

På unionens vegne bliver man stolt af at der stadig findes en vilje til at løse så store projekter på 
frivillig basis, tak til arrangørerne for det.  

 

DM-Udvalg 

På Hovedbestyrelsesmødet i fredags besluttede vi at nedsætte et DM-udvalg til at overveje om 
DM-stævnet trænger til modernisering på forskellige områder. Det har vi blandt andet gjort på 
baggrund af at når man går rundt på gangene ved sådan et stævne, så hører man jo lidt en gang i 
mellem – enten ved direkte henvendelser eller ved gruppe diskussioner lidt på afstand – forskelli-
ge ønsker udtrykt. Jeg kan kort sige, at vi har noteret os: 

 Nogle har ønske om 30 træks regel før der må tilbydes remis i LH klassen.  

 Nogle har ønske om at ændre spilletidspunktet i LH klassen, så der startes kl. 14:00. Argu-
mentet er, at så har man bedre tid til at få sin frokost inde man skal spille. Dette ønske kan 
komme til at smitte af på andre klasser hvis det imødekommes, især hvis traditionen med 
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at Landsholdsklassen skal spille i samme lokale som andre klasser følges i kommende tur-
neringer og for at sikre roen i lokalet. 

 Der er forskellige ønsker om at ændre/modernisere Påskestævnet lige fra at afskaffe stæv-
nefesten og erstatte den med en reception, eller nogle flere spille dobbeltrunder så man 
kan komme tidligere hjem og få den sidste helligdag.  

Alle sammen ønsker, der er legale og skal vurderes, for næsten uanset om man begynder at lave 
om på noget af større karakter, så vil det have nogle fordele og givet vis også ramme nogle områ-
der, hvor nogle synes at det var ikke så heldigt. 

HB nedsætter altså udvalget, som i første omgang sigter mod DM 2018 og 2019. Det tager selvføl-
gelig sin tid og arrangørerne i 2017 skal vide hvad det er de skal arrangere. Deltaljer som ændring 
af spilletid eller starttidspunkter kan selvfølgelig indføres hurtigere, men større ændringer af 
stævnets struktur, vil tage lidt tid. 

 

Skakbladet 

FU har gjort sig nogle indledende overvejelser om konsekvenserne af at medlemmer enkeltvis kan 
fravælge at få Skakbladet i papirformat. Der er jo dels en række økonomiske konsekvenser som vi 
skal have klarhed over og så betyder det også at, der kommer nogle andre trykkepriser. Vi kan 
nogenlunde regne på hvad det kommer til at koste at sende det ud med Post Danmark, men hvor-
ledes trykkepriserne vil variere sig når vi kommer ned i antal er vanskeligt at spå om. 

For at kunne styre dette vil det kræve en række tekniske faciliteter i medlemskartoteket som skal 
på plads for at muliggøre administrationen og kunne registrere om man gerne vil have Skakbladet 
eller om man vil blot kunne læse det på nettet. Da der hele tiden pågår en videreudvikling af vores 
IT-systemer, er det noget vi har bedt vores programmør om et overslag over hvad det vil komme 
til at koste. Foruden muligheden for at kunne fravælge eller tilvælge et skakblad, vil man også 
kunne forestille sig muligheden for at kunne fra- og tilvælge andre services. 

 

Skak.dk 

Omkring Skak.dk hører vi også, at den kunne trænge til lidt revision. Nogle synes at der er rigtig 
mange informationer på meget lidt plads og vi måske skulle brede os over lidt mere plads, så man 
bedre ville se og finde lige præcis den information man efterspørger. Det der kender hjemmesiden 
vil kunne se, at hvis vi skal give mere plads, vil det blive vanskeligt. Vi har i FU besluttet, at vi øn-
sker at få nedsat et udvalg med en beslutningskompetence, som kan forestå et eftersyn og even-
tuelt komme med forslag til forbedringer. Vi har spurgt hovedbestyrelsen om man var med på det 
og det har hovedbestyrelsen heldigvis sag ja til. Det betyder, at når vi nedsætter et sådan udvalg, 
og begejstringen er på plads og de får nogle ideer og de bliver prøvet af i samarbejde med unio-
nens ledelse, så har man mulighed for ikke at revolutionere hjemmesiden fuldstændigt, men 
iværksætte de ændringer uden at skulle vente i lang tid på en endelig beslutning. Der skulle så 
være en chance for at få lidt flow i arbejdet når de komme i gang. Jeg har tænkt mig at spørge folk 
med forskellige forhold til hjemmesiden – både dem, der kommer ind udefra og næsten aldrig har 
set den før og dem der sidder som måske forældre og vil informeres om mulighederne for deres 
børn og unge og os der bare kender hjemmesiden og ved hvor vi skal klikke for at finde informati-
onen. Overordnet er tanken, at gøre som man har gjort så mange andre steder, at når man kom-
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mer ind på skak.dk, kan man hurtigt vælge om man er ny i skak, om man er erfaren i skak og skal 
direkte ind, eller om man skal bruge noget organisatorisk. Kort sagt man kommer ind og et klik, så 
et man på det interesseområde man ønsker. Der skal de sider så selvfølgelig udvikles, så det er 
bedst muligt egnede til lige netop det område de repræsenterer. I den forbindelse skal man tænke 
på, at vores holdturneringssystem og turneringssystem hver især er eksempler på undersider til 
skak.dk. Det vil på samme måde sige, at hvis man laver en ungdomsside eller K-skakside vil man 
tydeligt kunne se, at man er på skak.dk, men det man har for sig, vil vedrøre lige præcis det man 
kommer ind til. 

Hvis man ændrer hjemmesiden på den facon, er ideen selvfølgelig også at hjemmesiden skal un-
derstøtte den medlemshvervekampagne, som vi skal have sat gang i. Man skal kunne finde de in-
formationer, der er vigtige og man skal også kunne finde de informationer, som gør at folk synes 
at det lyder spændende og kan få folk i gang med at spille skak. 

 
IT 

Turnerings og holdturneringssystemet er indiskutable succeser og forbedres løbende.  

Kartotekssystemet er ikke så synligt for det menige medlem, men det er i kartotekssystemet at vi 
opbevarer en del vitale data for det enkelte medlem og de typiske brugere af dem er selvfølgelig 
hovedkredsenes kartoteksførere og unionens kasserer. Den oprindelige ambition var at medlems-
kartoteket skulle rulles ud til klubberne. Der lettede vi lidt foden på gaspedalen for ønsket om tur-
neringssystemet var så stærkt, at vi måtte sætte udviklingen af det andet lidt på pause. Det bety-
der ikke, at vi ikke stadig har en plan om at man på sigt kan bruge det direkte i klubberne og i øv-
rigt supplerer vi nok også en ambition om at man på et tidspunkt kan få et personligt login som 
medlem af Dansk Skak Union. Det vil sige, at man selv kan gå ind og ændre sit telefon nr. eller man 
gå ind og tilvælge eventuelle services og derigennem sende besked til unionen om eksempelvis at 
jeg vil købe Skakbladet og at jeg vil være medlem af Støtteforeningen. På den måde kunne man 
sige, at unionen kunne bidrage til støtteforeningens økonomi ved at sige unionen har et system, 
der når ud til alle medlemmer og at de kunne sende besked til os og derved spare bunker af papir 
og porto. Det er bare et eksempel på hvad man kunne forestille sig. 

Alle tre systemer undergår løbende forbedringer. Der findes selvfølgelig, som i alle IT systemer, 
små uhensigtsmæssigheder, som vi finder hen ad vejen, men må sige, at når man indfører 3 så 
store systemer og de ikke brækker ned, som det er set i flere store virksomheder og andre steder, 
så er det ikke så ringe endda. 

Skakserveren har reelt været afgået ved døden gennem flere år af den simple årsag, at vi har mi-
stet kontakten til vores udenlandske programmører og vi har ikke nogen muligheder for at få ret-
tet de forskellige fejl, der er i den og der er efterhånden en meget lav aktivitet på den. Vi har bedt 
hovedbestyrelsen om bemyndigelse til at lukke den ned når vi finder det passende og det vil vi så 
selvfølgelig gøre. 

 

Medlemshvervning 

Som nogle nok har bemærket, har emnet været behandlet i HB og har været et emne på 2 på hin-
anden følgende seminarer. Hvordan det helt kommer til at se ud er vi ikke helt færdige med at 
diskutere i HB, men i hvert fald er vi så langt at vi har besluttet at vi sætter nogle forsøgsprojekter i 
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gang. Kort fortalt går det ud på at vi prøve at gøre det vi alle sammen finder så irriterende når vi 
selv bliver ramt af det, nemlig målrettet marketing på f.eks. Facebook. Hvis du har været inde for 
at klikke på en annonce i f.eks. bilbasen, så kan du være sikker på, at lige så snart du kommer på 
Facebook, vil du blive forfulgt at bilannoncer. Noget i den stil, uden at gøre os alt for upopulære. 
Noget af det vi skal prøve af i samarbejde med et par klubber, som er så store, at de kan påtage sig 
at etablere begynderhold og lægge en plan for afvikling af et introduktionsforløb på et sådan be-
gynderhold. Ideen er at hvis man får mange nye ind på en gang med nogenlunde de samme forud-
sætninger, så får man ligesom på et kursushold en samhørighed og dermed kan det forhåbentlig 
bidrage til at flere nye medlemmer på en gang, både hurtigt kan komme til at lære og hurtigt kan 
komme til at vinde nogle partier og hurtigt kan komme til at føle et tilhørsforhold. Det bliver rigtig 
spændende at se om det lykkes. Ideen er selvfølgelig ved at bruge klubber, der har medlemskapa-
citet og dermed ressourcer nok til at påtage sig at man kan tiltrække fra et område og at dem der 
kommer igennem et introduktionsforløb både måske tilknytter sig den pågældende klub eller må-
ske en mindre klub i nabolaget, som måske ikke lige har ressourcerne, men kan nyde godt af folk i 
området bliver introduceret. Det næstbedste efter selv at få medlemmer er selvfølgelig at der bli-
ver nogen andre steder, man kan tage ud og spille imod. Umiddelbart vil man i onlinemarktingen 
koncentrere sig om nogle udvalgte målgrupper, oplagt er f.eks. frafaldne medlemmer. Ellers ar-
bejder man lige nu med gruppen 18-35 årige i et lokalområde for det er den aldersgruppe, som jeg 
hører mange steder fra, at man savner i klubberne. Det kunne være sjovt at prøve dette for at se 
om det rent faktisk kan have nogen virkning. Det betyder ikke, at ældre eller yngre ikke må reflek-
tere på det. Det koster nogle penge og vi er lidt forsigtige i unionen. Det er ikke fordi vi er bange 
for at bruge penge, men vi vil gerne være sikre på, at vi bruger dem fornuftigt. Derfor træffer vi 
heller ikke beslutning fra den ene dag til den anden, men overvejer situationen og undersøger mu-
lighederne. Så må vi se om det ikke kan lykkes at i første omgang at iværksætte nogle lokale pro-
jekter, så vi kan måle om det er noget, der er en ide i og giver resultater. Giver det resultater er 
det selvfølgelig noget, der skal følges op på andre steder, hvor man er interesseret i at udvikle sig. 

 

Det første år 

Vi har i FU høstet en del erfaringer i det første år. På flere områder synes vi, at vi er nået langt med 
indhøstede erfaringer og på andre, står vi ret så usikkert overfor udfordringerne og hvordan de 
skal håndteres. Vi har får heldigvis gode råd mange steder fra. Det væsentlige i den nye sæson er 
ligesom sidste sæson at få fokus på at øge medlemstallet. Det er noget alle skal hjælpe med, og 
som vi som organisation skal have fokus på. Det er noget man regionalt skal have fokus på og det 
håber vi selvfølgelig at man hjælper hinanden med. Det det handler om er at gøre opmærksom på, 
at vi er der, vi er sjove at være sammen med og prøve at lave arrangementer, som gør at folk vil 
ind til os. 

Det kommer til at koste nogle penge, men som sagt vi bruger dem og skal bruge dem fornuftigt. 

Vi er stadigt meget afhængige - og glade for selvfølgeligt - det store frivillige arbejde der bliver 
lavet rundt omkring i landet. Det er nødvendigt eller så er der slet ikke noget der fungerer. Der er 
simpelthen så mange frivillige arbejdstimer hver uge i Dansk Skak Union. Det vil man aldrig nogen-
sinde kunne betale. Det skal gerne være sådan at det kan blive ved med at være tillokkende at lave 
frivilligt arbejde.  

Det sidste herfra i første omgang skal være at sige tak til alle de der frivilligt arbejder, de ledere 



 19 

rundt omkring, der arrangerer turneringer og dem, der starter bilen for at køre til holdskak, dem 
der laver kaffe i klubben. Også tak til forretningsudvalget for et interessant år og et lærerigt år 
med nogle lange møder, men alligevel hele tiden med et glimt i øjet, selvom der har været meget 
man skulle tygge sig igennem. Det har været spændende og det håber jeg så sandelig også, at det 
kan fortsætte med. Jeg har lige stået og sagt, at vi bliver langsomt klogere og nu skal vi gerne i 
gang med at udnytte det. Tak til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde året igennem og takt til 
unionens sponsorer og samarbejdspartnere i øvrigt. Så længe der er den interesse for det vi gør og 
villighed til at være med, som der er, er det det hele værd. 

Tak for det. 

Dirigenten satte herefter formandens beretning under debat. 

Bo Munksgaard, Præstø Skakklub takkede for beretningen og spurgte formanden om, der fra den-
ne eller nogen af de ledende organer i Dansk Skak Union kommer nogle initiativer i det kommende 
år til ændringer i strukturen af organisationen af Dansk Skak Union. Bo Munksgaard tilføjede at 
hvis svaret var ja, ville han glæde sig til det og hvis svaret var nej, ville han gerne vide om svaret 
var udtryk for at man ikke mente at der er behov for det. 

Tim Bjerre, Horsens Skakforening fortalte, at han arbejder blandt andet med Tænketanken, hvor 
man pt er 2 mennesker – ud over Tim Bjerre selv også Bjarne Jensen fra Viby Skakklub. En af de 
ting, der er fremsendt et forslag til HB om, er at ansætte en person, som skal beskæftige sig med 
medlemskampagner og eventuel organisationsudvikling af Dansk Skak Union. Begrundelsen ligger 
i, at vi må se i øjnene at vi i Danmark er gået fra en foreningskultur til en kultur, hvor flere og flere 
forventer at blive serviceret. Det er altså en ændring, der sker. I dag er der ikke ret mange, der gør 
noget uden at få noget for det. De frivillige, der er til rådighed har mange gange ikke den samme 
tid til rådighed som tidligere. Det vil sige, at der simpelthen ikke er frivillige nok til at løfte de her 
opgaver og mange klubber har problemer med at få fyldt bestyrelsen op. Så vi må acceptere, at 
det er sådan samfundet er. Der er ikke så meget at gøre ved det. Derfor har vi fremsat et forslag 
om at ansætte en person, som skal understøtte de initiativer som der iværksættes. Der er blevet 
talt noget om at der skal afholdes nogle klubformandsmøder. Det er i hvert fald blevet sendt rundt 
til klubformændene af min kollega i tanken, Bjarne Jensen. Også de initiativer, der er kommet i 
februar på HB-mødet og også de initiativer, der måtte komme løbende. Hvad skal den person så 
arbejde med? Det skal være medlemskampagne på landsplan og som støtte til klubberne, opbygge 
støtte til klubberne om forslag om hvorledes man får fat i nye medlemmer, hvorledes man inte-
grerer unge mennesker og fastholder deres interesse for skakken, udvikle de sociale platforme, 
Facebook, Twitter og hvad der ellers måtte være. Der findes mange måder måder at hjælpe klub-
berne med at få noget op at stå på de sociale platforme. Så er der nogle sekundære ting, som ved-
kommende kan arbejde med. Det kan være DIF-problematikken og sådan noget lignende. En ting 
der er helt sikkert, personen skal ikke være sekretær eller lignende for FU eller HB. Det skal være 
en, der skal løse vores medlemstilgang. Mange gør noget på frivilligt basis, jeg er selv en af dem, 
men jeg må desværre acceptere, at jeg har et job ved siden af, som kræver små 37-40 timer hver 
uge hvis ikke mere. Derfor synes jeg, at man skal se at få fat i en som organisatorisk kan arbejde 
med dette her og støtte klubberne direkte, sådan at det ikke skal være hver enkelt klubformand 
eller klubmedlem, der skal sidde og tænke nye tanker og finde ud af hvad skal vi gøre. Der skal 
være lidt mere offensiv i det, lidt mere ja-hat på, lidt mere fremgang i det, lidt mere tro på at det 
kan lade sig gøre. Nu har vi f.eks. hørt meget. Et tema har været skakserveren. De gider vi ikke 
snakke mere om, nu skal vi kigge fremad. Der kommer et forslag under kontingent fra vores side, 
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hvor vi foreslår for at få denne person finansieret og skal holdes total neutral, det vil sige, at man 
ikke skal til at spare, skære sig igennem noget, spare lidt på eliteudvalget, spare lidt på skakbladet, 
men holder kerneområderne kørende indtil man ved hvad man reelt skal gøre. For at der kan være 
penge til sådan en mand og hvor DSU foreslår at kontingentet for voksne medlemmer skal stige 
med 80 kr., foreslår vi at kontingentet skal stige med 120 kr. for voksne medlemmer, for seniorer 
foreslår unionen 60 kr. og vi foreslår at det øges til 80 kr., hvorimod for ungdom og juniorer vil vi 
friholde dem for det er den gruppe vi skal have ind i folden her og nu med det samme. Hvis man 
sådan lige nøgternt kigger på det – hvad kan man risikere at tabe? Ja, men som medlem kan man 
risikere at tabe 10 kr. om måneden hvis det her går i vasken. Er det ikke værd at ofre 10 kr. om 
måneden for at se om vi kan få vendt medlemstallet. Hvis I kigger rundt, Skoleskakken kører på 
fuld hammer alle mulige stedet – det mærker vi også i Horsens og i Horsens har vi haft den glæde 
vi for første gang år har fået 2 nye juniormedlemmer. Det har vi aldrig prøvet før – i hvert fald ikke 
i min tid og vi har flere på vej for der sker noget. Skoleskakken kører på fulde drøn og vi har mo-
mentum – hvorfor skal vi ikke bare tage og udnytte det? Kan vi ikke prøve at komme i gang – ikke 
noget med at vi lige skal prøve, vi skal lige se og vi skal lige analysere. Lad os nu prøve at gøre no-
get og komme der ud ad. Vi skal simpelthen i gang nu!  

Poul Jacobsen var lidt spændt på hvad der var for nogle strukturændringer som Bo Munksgaard 
tænkte på. Hvis Bo Munksgaard spurgte om mig om jeg kunne forestille mig at afskaffe f.eks. HB, 
som er et af de demokratiske elementer i Dansk Skak, så var jeg tæt på at sige, at det tør jeg f… 
ikke foreslå dem. Vi har i flere år i HB snakket om – ikke radikale strukturændringer, men snakket 
om, at der kunne være ideer i hovedkredssammenlægninger osv. Hvis man f.eks. på Sjælland og 
det nordlige Jylland vil slå kræfterne lidt sammen og på den måde lave en strukturændring, så bli-
ver der i hvert fald på det område færre hovedkredse, men jeg tror nok, at det du måske tænkte 
på var om nogle af beslutningsprocesserne kunne blive meget kortere – enten fra klubber direkte 
til det besluttende organ. Jeg har ikke nogen aktuelle planer og jeg er heller ikke afvisende overfor 
det, men en diskussion af den art har vi simpelthen endnu ikke taget hul på. Den skal selvfølgelig 
som alt andet hvis den skal føres, føres med omtanke. Jeg er sagt ikke afvisende overfor det, men 
jeg er lidt bange for at jeg må stå hen og skuffe dig – jeg ikke nogen aktuelle planer om det. Det 
kan jeg sige fordi vi ikke en gang har diskuteret – der har været rigeligt med ting at tage sig til i 
stedet.  

Til Tim Bjerre, sagde Poul Jacobsen, at det jo også er en tanke som man kan se at HB har tænkt. 
Om man skal gå direkte efter at ansætte en mand, der kan disse her ting eller om man er nødt til 
at gå lidt mere forsigtigt til værks, det er jo selvfølgelig i høj grad op til klubberne. Hvis vi får man-
ge penge at gøre, så får vi selvfølgelig også flere muligheder. Jeg kan sige, at vi senere i dag har et 
bud på en kontingentstigning, som får indtægterne til at balancere med omkostninger. Som I har 
set har HB i princippet sagt ja til at vi kan sætte gang i nogle medlemsfremmende aktiviteter. Det 
kunne være ansættelse af en person, enten på en langtidsstilling eller på nogle afgrænsede projek-
ter af kortere varighed. HB har sagt, at hvis det i det enkelte projekt eller tilfælde ser fornuftigt ud 
og at det er noget vi vil være med til, så kan man gøre det og så kan man tage af egenkapitalen. 
Tim Bjerres forslag er jo et andet. Det er at skaffe større midler via kontingentet og det skal jeg jo 
bestemt ikke stå her og sige nej tak til, hvis det kan være et svar. Der er ingen tvivl om, at hvis en 
dygtig fundraiser eller dygtig akademiker – jeg har ikke selv forstand at gøre den slags ting, men 
kan jo se hos skoleskakken, at når man har de der folk, der har det at arbejde med, så kan ma opnå 
nogle resultater. Det har man måske også kunnet se i andre organisationer, så der er da ingen tvivl 
om at hvis man får en ind i organisationen, som fuldtids kan arbejde udelukkende med offensive 
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aktiviteter, så tror jeg da på, at det vil være gavnligt. Jeg kan sige, at som unionen kører i øjeblikket 
administrativt, så kan vi naturligvis fortsætte med at administrere unionen uden at belaste en 
eventuel ansat person med at skulle bede vedkommende om at skulle tælle stemmer op ved et 
delegeretmøde eller lignende. Så det vil kunne lade sig gøre at ansætte en person og stadig selv 
ordne på frivillig basis unionens øvrige administration.  

Da der ikke var flere, der ønskede ordet vedrørende dette punkt, satte dirigenten herefter beret-
ningen til afstemning. Beretningen blev vedtaget.  
 

3. Regnskab for 2015 

Rene Baarup-Christensen startede med at oplyste, at regnskabet er revideret og lagt på hjemme-
siden for ca. 2½ - 3 uger siden og er også kommet i Skakbladet. På hjemmesiden kan man også 
finde specifikationerne, hvis man er interesseret i dem.  

Resultatet for 2015 er et underskud på 96.052,05 kr., som overføres til den frie egenkapital. Den 
frie egenkapital vil herefter være ca. 1,226 mio. kr. Resultatet er umiddelbart 25.000 kr. dårligere 
end budgettet, men i løbet af 2015 har vi nedlagt A. Buusmann & Hustrus fond, som har givet 
116.000 kr. ekstra i indtægt, som ikke var medregnet i budgettet og tager man det i betragtning er 
resultatet sammenlagt 141.000 kr. dårligere end budgettet. Der er flere ting, der har afstedkom-
met dette resultat. F.eks. er turneringsafgifterne hos FIDE steget og er 90.000 kr. mere end bud-
getteret, Hold-EM er gået 40.000 kr. over budgettet, møder og administration er også gået 40.000 
kr. over budgettet og så har vi tabt 60.000 kr. på væres værdipapirer. Alle vores værdipapirer er 
faldet i år. Til gengæld er der nogle positive ting. Jeg har kun lige listet op her, at skaksalget har 
givet et overskud på 18.000 kr. Der var flere steder, hvor vi ikke fik brugt pengene. 

Der er lagt et budget for 2016, som giver et underskud på den almindelige drift, som vi kender den 
i Dansk Skak Union på 45.200 kr. 

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

4. Fastsættelse af kontingent 

Rene Baarup-Christensen startede med at bemærke, at der er længe imellem at han er nødt til at 
tage ordet under kontingentet, men som lige nævnt, havde vi i 2015 et underskud, det var forven-
tet, for vi havde også fået lagt et budget for 2015, som gav et underskud og samtidig har vi lagt et 
budget for 2016 som på den helt almindelige drift giver et underskud. Derfor føler vi nu, barre for 
at få tingene til at hænge sammen i den almindelige drift, at få løftet kontingentet for at oprethol-
de det aktivitetsniveau, som vi kender i dag. Sidste gang vi hævede kontingentet var i 2009 og for 
at kigge lidt på hvad prisudviklingen har været siden da, har vi brugt A-kassernes omregningssats. 
Det er også den vi bruger til at regulere lønnen ved vores ansatte. Den siger, at stigningen fra 2009 
og frem til 2015 er omkring 15 % og det har vi så taget udgangspunkt i og lagt en lille smule til. Vi 
foreslår at hæve børnekontingentet med 40 kr. til 330 kr. om året, hæve ungdomskontingentet 
med 60 kr. til 440 kr. om året, voksenkontingentet foreslås hævet med 80 kr. til 540 kr. om året og 
seniorkontingentet forslås hævet med 60 kr. til 440 kr. om året. 
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Tim Bjerre, Horsens Skakforening foreslog som tidligere nævnt et mere offensivt kontingent. I ste-
det for kun lige at pristalsreguleres og holde det ved lige, forslår vi for at kunne komme videre 
med noget medlemsfremmende kampagne, at kontingentet for voksne øges med 120 kr. og for 
seniorer med 80 kr. det er 20 kr. mere for seniorerne og 40 kr. mere for de voksne, hvorimod for 
børn og unge bibeholdes det kontingent vi har for nuværende tidspunkt.  

Da, der ikke var andre, der ønskede ordet, satte dirigenten herefter forslaget fra Tim Bjerre til af-
stemning, idet dirigenten skønnede, at dette var det mest vidtgående. Dirigenten opsummerede 
forslaget fra Tim Bjerre til at kontingentet for voksne vil være 580 kr. årligt, for seniorer460 kr. 
årligt, medes der ikke skal ske nogen reguleringer for børn og unge. 

Man skred herefter til skriftlig afstemning om forslaget. Resultatet af afstemningen var 790 stem-
mer for og 965 stemmer imod. Forslaget er dermed forkastet.  

Da der herefter ikke var andre forslag til kontingentet end hovedbestyrelses forslag, konstaterede 
dirigenten herefter at det var vedtaget. 

5. Fastsættelse af ratingafgift 

Der blev foreslået uændret ratingafgift på 30 kr. fra forretningsudvalget side og da der ikke var 
andre forslag, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget. 

6. Indkomne forslag 

6.1 Ændring af § 5 i Love for Dansk Skak Union 

Dirigenten bemærkede, at der var tale om nogle meget tekniske ting, så han ville tillade sig, at 
undlade at besvære formanden med at motivere forslaget.  

§ 5, 1. afsnit, 1. pkt. lyder nu sådan at unionen nu er organiseret i 9 hovedkredse. Det foreslås nu 
ændret til at unionen er organiseret i 8 hovedkredse og det er jo en konsekvens af at 4. og 5. ho-
vedkreds er blevet slået sammen til Sydjysk hovedkreds.  

Forslaget blev herefter sat til afstemning. Afstemningen foregik ved håndsoprækning. Ingen stem-
te imod og dirigenten konstaterede at forslaget havde opnået 2/3 flertal og dermed var vedtaget. 

 

6.2 Ændring af § 9 i Love for Dansk Skak Union 

§ 9, 6. afsnit, 1. pkt. vedrører klager til skaknævnet. Det lyder sådan i øjeblikket: klager til skak-
nævnet skal indgives skriftligt inden 3 uger at klageren har fået meddelelse om den afgørelse han 
vil påklage.  

Det foreslås ændret til at klager til skaknævnet skal indsendes elektronisk inden 3 uger efter at 
klageren har fået meddelelse om den afgørelse han vil påklage.  

Det der ændres er altså ordet ”skriftlig”, der ændres til ”elektronisk”. Motivationen er, at det kan 
formindske ekspeditionstiden ved skaknævnet. 

Claus Nørregaard, Syddjurs Skakklub ved ikke hvor mange sager skaknævnet har og hvor meget 
ulempe de har af få sagerne på anden vis end på nettet eller elektronisk, men synes at det må væ-
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re meget lille ulejlighed at tage sig af de klager, der måtte komme på anden måde. Det er jo en 
form for retssikkerhed, at dem, der måske mener at de er blevet behandlet dårligt, det kan være 
en der har fået for stor straf i forhold til almindelig praksis, som så vil klage til skaknævnet. Jeg 
synes at de skal have lov til, som hidtil, at formulere sig som de vil. Jeg tror at langt de fleste klager 
i forvejen kommer elektronisk. Det kan der måske oplyses noget om, men synes at det er et dårligt 
forslag og det synes jeg man skulle droppe. 

Poul Jacobsen oplyste, at forslaget er fremsat efter ønske fra netop skaknævnet fordi det vil for-
bedre deres ekspeditionstid og forbedre sagsbehandlingen betydeligt. Der er jo ikke nogen grund 
til at frygte for at, der kommer til at mangle dokumenter i sagsbehandlingen, idet jo i dag er næ-
sten alle dokumenter, der kan sendes elektronisk og der vil naturligvis blive draget omsorg for – 
det er jo en hver tid en turneringskomite eller turneringsleders pligt at medvirke til at der er en 
redelig sagsbehandling og derfor skal man naturligvis også hjælpe en, der ønsker at klage fordi han 
føler sig uretfærdigt behandlet, skal man hjælpe med at sørge for at den rigtige dokumentation 
kommer frem til skaknævnet. Jeg vil da absolut anbefale, at man stemmer med skaknævnet i for-
slaget med deres ønske om, at ekspederes sagerne hurtigt. Det betyder f.eks. at man kan sende til 
samtlige medlemmer af skaknævnet på en gang og først skal hen og kuvertere og kopiere og sen-
de ud til højre og venstre og landet rundt og være afhængig af måske langsom postekspedition og 
så videre. Jeg vil bestemt anbefale, at man giver skaknævnet denne mulighed for hurtigere be-
handling. 

 

Claus Nørregaard synes at den yderligere begrundelse var dårlig, idet den drejede sig om, at turne-
ringslederen nok skulle sørge for at hjælpe klageren, Formålet med skaknævnet er jo netop at han 
har et sted at gå hen hvis turneringsledelsen kommer til at tage forkert på det eller for let på det. 
Det har jeg set eksempler på, så jeg synes stadig at forslaget bør forkastes.  

Vagn Lauridsen, Løgumkloster Skakklub og medlem af skaknævnet fortalte, at den gældende regel 
i dag er, at en klage skal indgives skriftligt og det kan være svært for folk, der er vant til at bruge 
mail osv., men jeg kan godt se, at det kan være lige så svært for folk, som ikke er vant til at bruge 
mail og skal bruge elektronisk post, så jeg synes egentlig ikke, at der i lovene bør stå hvordan en 
klage skal indgives, men blot at den skal indgives senest 3 uger efter. Jeg tror at de allerfleste vil 
sende den elektronisk og så har vi opnået det vi vil. 

Dette kan forretningsudvalget godt støtte og forslaget frafaldes derfor. 

Poul Jacobsen oplyste, at han bliver ked af det når han hører nogen sige, at de kender til eksem-
pler på dårlig sagsbehandling. Jeg vil bare sige, at det er således at hvis man er part i en sag, så har 
man selvfølgelig nogle rettigheder som medlem af Dansk Skak Union og der vil jeg gerne sige, at er 
der eksempler på sager, hvor nogens rettigheder ikke bliver opfyldt, så vil jeg gerne vide det. Det 
skal de. Den redelighed skal der være i vores sagsbehandling. Det er faktisk derfor vi har et sys-
stem med dommere og en turneringskomite, hvor der ikke må være personsammenfald og endelig 
skaknævnet som appelinstans. Så hvis der er sager af den art, som ikke bliver behandlet ordentligt, 
så vil jeg gerne have dem ind på mit skrivebord for så skal der selvfølgelig tages hånd om dem så 
de bliver behandlet ordentligt. 

Affattelsen af § 9 i unions love er således uændret. 
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7. Valg 

7.1. Valg af kasserer for 2 år 

Rene Baarup-Christensen var villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede 
dirigenten, at Rene Baarup-Christensen var genvalgt. 

 

7.2. Valg af 2 forretningsudvalgsmedlemmer for 2 år 

Aage Dalstrup Olsen og Peter Willer Svendsen var begge villige til genvalg og da der ikke var andre 
kandidater, konstaterede dirigenten af begge var genvalgt. 

 

7.3. Valg af 1 medlem af Skaknævnet 

Michael D. F. Sørensen var villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede diri-
genten, at Michael D. F. Sørensen var genvalgt. 

 

7.4. Valg af 3 suppleanter til skaknævnet 

Frank Pedersen og Erik Mouridsen var begge villige til genvalg, medes Peter Enevoldsen ikke øn-
skede genvalg. Forretningsudvalget foreslog Martin Noer fra Nordkalotten som ny suppleant. Da, 
der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten at de alle 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 2017 

Poul Jacobsen oplyste, at det er således at vi ikke har fået nogen 100 % færdigklappet information, 
men telefonisk kontakt med Skørping Skakklub, har givet mig lov til såvel overfor hovedbestyrel-
sen i fredags som her, at sige med overvejende sandsynlighed, forudsat, at der kan etableres en 
fornuftig hotelaftale og det tror de selvfølgelig på at der kan, så foregår næste års DM og påske-
møde i Rebild med Skørping Skakklub som arrangør. 
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9. Eventuelt 

Aksel Hansen, Holstebro Skakklub ville gerne sige tak til arrangørerne for det fremrangende arran-
gement, de har lavet. Jeg snakkede med et par pensionister – det er dem over 60 år – den anden 
dag. De undrede sig over, at der ikke står et skilt uden for døren til hotellet, at der spilles skak. En 
anden ting vi snakkede om var, at vi svagtseende har vanskeligt med at se tavler, hvor noget af 
skriften er blå og noget er sort. Vi vil selvfølgelig gerne have tavlerne lidt større og lidt mere tydelig 
skrift. Jeg burde måske have henvendt mig på informationskontoret og meddelt det. En anden 
ting, jeg synes der er lige så vigtig som flag på vores navnekort er, at jeg så gerne så, at det frem-
går hvilken klub vi repræsenterer for jeg tror at 95 eller 99 % af alle deltagere er fra Danmark. En 
anden ting, jeg også godt kunne tænke mig bliver forbedret, det er at rundekortet, der ligger ude 
ved os, at der står hvor mange point vi har opnået, så når folk går rundt ved bordene, så kan de se 
hvor mange point de forskellige har. 
 
Peter Stuhr ville gerne rette en henvendelse til HB og hovedkredsene generelt om holdturnerin-
gen, hvor det i retningslinjerne står, at ligaen og divisionsturneringen fortrinsvis skal ligge i de 
samme weekends. Det gjorde de ikke sidste år, og det gør de heller ikke i år, omend det er lidt 
bedre. Derved bliver hele vinterhalvåret fuldt booket med holdskak, hvilket ikke er acceptabelt; at 
alt skal ikke dreje sig om holdskak i højsæsonen. Et eksempel er, at vi har en kontrakt med Køge 
Kommune om, at afholde 2 juniortræningssamlinger om året og den ene skal ligge efter vinterferi-
en. Det kunne vi ikke i år fordi der var holdskak og der var skoleskak DM og så var der jul. Det be-
tød at vi måtte holde det i skolernes vinterferie i stedet for, hvilket også er uhensigtsmæssigt ef-
tersom det er børn vi henvender os til. Næste holdsæson har vi ikke en weekend i november må-
ned, hvis juniorlandstræneren beslutter sig at afholde en træningssamling for de stærkeste junio-
rer; så har vi ikke dem med. Hvis Præstø Skakklub siger vi holder et U-GP, så kan vi heller ikke af-
holde det og så kan vi ikke opfylde vores kontrakt, fordi holdskakken tager alt for meget tid. Med 
hensyn til hovedkredsene, der oplever vi og det gjorde vi også med divisionsturneringen, at week-
enderne omkring og hverdagene i uge 7 og 8 bliver brugt til holdskak. Det må de ikke. Vi afholdt 
senior DM i uge 8, 1 hovedkreds afholdt holdskak i uge 8. Det er en vinterferie. Der skal man ikke 
gøre det. 

 

Poul Jacobsen var glad for, at Aksel Hansen er tilfreds med arrangørernes indsats og at du faktisk 
også indirekte undlader at skælde arrangørerne ud over at tabellerne ikke er fuldstændig optima-
le. Hvis det er, at man er nået den alder, hvor øjnene er ved at være lidt slidte – det er således, at 
vores turneringssystem, hvor tabellerne bliver udskrevet fra er et internetbaseret program og vi 
har nu igennem et par år fået ønsker ind om at forbedre udskrifterne. Vores programmør er be-
kendt med vores ønske om at forbedre udskrifterne, men oplyser også at netop når det er inter-
netbaseret tabeller, så er det med at printe en helt særlig udfordring. Det han nok forsøger at sige 
med det, er at det er en dyr udfordring og lave løsninger på. Han prøver så godt han kan og gøre 
tabellerne bedre og bedre, men det er vist noget, der koster rigtig mange penge uden at jeg kan 
sige præcist hvad det vil koste. Det influerer naturligvis på kvaliteten af det man kan se på tabel-
lerne. Jeg kan godt forstå, at man som arrangør vælger at udskrive tabellerne fra systemet, når 
man nu har alle informationerne og den nye runde er lagt osv. Jeg kan også godt forstå, at man 
som deltager synes at det måske var lækkert, hvis det stod i lidt mere skarp skrift. På det sidste 
møde jeg havde med Michael Nielsen omkring IT, var udskrifternes kvalitet til drøftelse og jeg tør 
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ikke sige om vi snakker om et 6-cifret beløb. Hvis man kigger på et typisk Home bank-program, så 
får man udskrifter i skarpere kvalitet, men der man muligvis også en større pengetank til at gene-
rere udskrifterne. Jeg står her og snakker lidt om noget jeg ikke ved noget om, men i hvert fald har 
jeg endnu ikke sagt til Michael, at uanset hvad det koster, så laver man bare nogle bedre udskrif-
ter. Det er ikke, sådan som hvis man har et tekstbehandlingsprogram, hvor man har en printerdri-
ver og et printerprogram på computeren, der sørger for en skarp udskrift. Man er afhængig af no-
get andet, når det er internetudskrifter. Nu bliver dine ønsker noteret, Aksel og viderebragt til Mi-
chael. Den der med kortene på bordene har jeg ikke hørt før tror jeg, men den kommer selvfølge-
lig med og Michael bliver præsenteret for den og det kan være, at han kan lave lidt design der. 

 

Til Peter Stuhr, sagde Poul Jacobsen, at vi naturligvis – det kan man se af HB-referaterne – har 
drøftet hvornår man skal placere skakliga og de andre divisionskampe. Man kan også se ud af refe-
ratet, at HB var delt i spørgsmålet, idet at man måtte stemme i 2 omgange for at få besluttet sig 
for hvilket af 3 alternativer man skulle fortsætte med. Det var tydeligt, at det vi har gjort i denne 
her sæson nok næppe vinder prisen som jordens bedste ide, men det er i hvert fald prøvet. Ambi-
tionen om at gennem hele turneringen at skille skakligaen og divisionerne helt ad var blandt an-
det, at man mente at flere kunne få glæde af liveudsendelserne fra skakligaen osv. Vi er blevet lidt 
klogere i mellemtiden og man kan derfor sige, at der umiddelbart var lagt op til en beslutning om 
at lave total overlapning hele sæsonen igennem. Divisionsturneringsudvalget havde så lavet for-
slaget med, at de 3 gange, der er dobbeltrunde i skakligaen, der spiller divisionsturneringen på et 
andet tidspunkt. Blandt anden ud fra en argumentation, at der så både er et publikum og kræfter i 
skakligaklubberne til at hjælpe med at få tingene sendt live. Det kan man så af afstemningsresulta-
tet at en stor del af HB foretrak den løsning. Vi lytter naturligvis hele tiden til den form for kritik. 
Jeg kan også godt forstå når man kører arrangementer, hvor man er bundet op på snævre termi-
ner, at så er det ærgerligt, at der lige pludselig ligger noget andet man gerne vil deltage i. Det har 
jeg fuld forståelse for, men vi må simpelthen sige, at vi er i den situation, at landet i dag er så lille, 
så ens eget arrangement, der har andre ikke langt til og man har ikke selv langt til andres arran-
gementer. Med den mængde arrangementer vi faktisk laver incl. Holdturneringen, så kan det ikke 
undgås, at der bliver nogle overlap. Det er selvfølgelig logik for burhøns. Det som er spørgsmålet, 
hvis man skulle sige, at holdturneringerne skulle efterlade noget mere luft på de tidspunkter, det 
er: skal vi så udbrede sæson, ellers vil kampene så komme meget trip trap træsko. Så kan det godt 
være, at de ikke skal komme i januar/februar og så er man måske nødt at lave dem i april i stedet 
for meget komprimeret eller måske starte noget tidligere. Jeg ved ikke om nogen kunne forestille 
sig en holdturneringssæson med start i september f.eks. Teknisk er det selvfølgelig ikke noget pro-
blem at lave det, men om der vil være den store begejstring for det tør jeg ikke spå om, men det er 
selvfølgelig de overvejelser man skal gøre sig, hvis sådan helt skal holde en masse weekender fri. 
Det er jo selvfølgelig fordi alle jo trænges lige så snart man ser en ledig weekend. Det forstår jeg 
godt, at nogen siger, at vi har mulighed for at lave en attraktiv turnering her, så gør man det selv-
følgelig. Det er måske lidt et luksusproblem, men også noget som selvfølgelig kan løses ved forde-
lingen af divisionsturneringen eller hovedkredsturneringer over længere tid. Så det er en afvejning 
og det vil jo vise sig, hvad der besluttes næste gang om de synspunkter kommer til at præge ved 
udarbejdelsen af fremtidige turneringer. 
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Lars Wisler, formand for Grindsted Skakklub ville gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom 
på, at unionen har et demokratisk problem. Jeg blev mindet om – på min vej herover, da jeg kom 
forbi kassereren for at få udleveret en stemmeseddel – at min klub nu er for lille medlemsmæssigt 
til at jeg kunne få et stemmekort. Jeg tænker, at et sådan problem burde vi jo ikke have og derfor 
vil jeg gerne opfordre forretningsudvalget til at få løst dette lille demokratiske problem for at alle 
medlemmer får adgang til at stemme og det gælder selvfølgelig også disse enkeltmedlemmer, som 
vi har et antal af. Jeg er klar over, at det ikke er noget man løser lige med et fingerknips, men det 
må kunne løses. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det kræver en lovændring at løse Lars Wislers problem; det 
er ikke noget forretningsudvalget eller HB kan gøre administrativt. 

 

Lars Wisler gjorde opmærksom på, at det var han naturligvis fuldt ud klar over at det kræver en 
lovændring og derfor havde han heller ingen forventning om det kunne klares partout. Det var en 
opfordring til I kunne løse det ved at I til næste delegeretmøde fremsættes et forslag, der kan løse 
op på det. Alternativt vil jeg også gerne fremsætte et forslag, men jeg synes lige at jeg allerførst 
ville spille den bold over til jer. 

 

Jan Rosenberg, Ribe Skakklub havde en lille kommentar til omkampen vi var ude i med Ribes 1. 
hold, der skulle omkamp med Viby og vi havde ret kort varsel, men det var så som det var. Pro-
blemet var så, at jeg så måtte fungere som holdleder i de 2 sidste kampe og jeg måtte så indhente 
forskellige oplysninger om denne omkamp og fandt ud af, at det var svært at finde noget inde på 
siden. Jeg har et konkret spørgsmål som går på, at lige pludselig stod vi som hjemmehold og jeg 
fandt aldrig ud af hvad kriteriet var for at vi blev det. Jeg ville ønske mig, at ved fremtidige situati-
oner med omkampe, at det stod lidt mere klart. 

 

Tom Petri gav Jan Rosenberg ret. Tom Petri oplyste, at der blev trukket lod af turneringslederen 
om hvem, der skulle have hjemmebane, men det kunne selvfølgelig godt stå et eller andet sted, at 
det går på den måde. 

 

Bo Munksgaard ville ikke lægge skjul på, at den modtagelse som Tim Bjerres forslag har fået, gør 
ham tung om hjertet. Jeg synes simpelthen, at det er rigtig trist. Jeg tænker at hvis man vil Dansk 
Skak Union det godt, så tror jeg faktisk heller ikke, at det er den klogeste beslutning. Det betyder 
ikke, at jeg ikke er et demokratisk menneske og at jeg ikke respekterer de valg, der er blevet truf-
fet – det gør jeg selvfølgelig. Når jeg forlader dette delegeretmøde i dag, så kunne jeg godt tænke 
mig at høre min formand og hovedbestyrelsen bekende sig for jeg ved ikke faktisk ikke om Tim 
Bjerre han står alene i sin tænketank som indehaver af forslaget her eller om vi bakker ham op. 
Hvor er I henne i denne her sag. Jeg tænker at der er 3 muligheder, den ene er at I bekender jer og 
siger vi støtter det Tim Bjerre har gang i synes at det er en progressiv og god ide, den anden mu-
lighed er at I siger, det der vil vi ikke lægge navn til og siger nej. Den tredje mulighed er den jeg har 
jer lidt mistænkt for, det er at I lurepasser, at I simpelthen ikke bekender jer, men ikke siger hvem I 
er, men afventer hvad det er for et valg, der foregår her uden at lægge hovedet på blokken før 
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valget er truffet. Det synes jeg at Tim Bjerre fortjener, at man siger hvem man er, fordi det sidste 
valg her er en meget regressiv tilgang til organisationsudvikling og ledelse, hvis I spørger mig. Så 
det vil jeg gerne have en kommentar på. 

 

Poul Jacobsen oplyste, at vi har som tidligere oplyst diskuteret fremtidige initiativer i hovedbesty-
relsen. Nu ved jeg jo, Bo at du følger med, så du har formentlig også læst referaterne fra hovedbe-
styrelsen og derigennem har muligvis også næsten kunnet notere dig, at FU har været tilhænger af 
en offensiv strategi og at dele af hovedbestyrelsen har samme opfattelse og at andre er af den 
opfattelse, at vi skal have en mere forsigtig tilgang. Det er jo også sådan at vi skal skynde os så 
langsomt, at vi er sikre på, at det vi gør er det rigtige. Som jeg sagde tidligere, vil jeg gerne have 
masser af penge at gøre det med, men et eller andet sted er jeg også nødt til at se på, at det jo er 
hovedbestyrelse og dermed også FU, som lægger unionens budget og som afgør hvad der er mu-
ligt og det er vi nødt til at indstille os på. Derfor kan man sige, at det vi gør nu, er at vi fortsætter 
ud fra de meldinger og de beslutninger, der er truffet på de sidste 2 hovedbestyrelsesmøder. Nu 
med en bedre økonomi, men mere kan jeg sådan ikke sige om det, men som sagt, du kan læse i 
referatet, at FU vil gerne have haft ansat en mand, men også ud fra at vi var villige til at bruge af 
egenkapitalen, men HB maner lidt mere til forsigtighed. Kom nu med den gode ide og lad os få 
vurderet på den og så ser vi hvad, der kan lade sig gøre. Det er egentlig så meget jeg kan komme 
ud af busken omkring det uden at sige noget, jeg måske alligevel ikke vil kunne stå ved fordi vi 
gerne vil det bedste og i et tempo som unionens økonomi kan holde til. Altså at vi kan fortsætte 
med de gode initiativer vi har og samtidig fortsat kan vækste. Jeg har et ønske og håb om at nogle 
af de ting, vi sætter i gang med U-GP, med det projekt vi skal have med at afprøve online marke-
ting osv. begynder at kaste kontingentkroner i kassen, så vi forholdsvis hurtigt også derigennem 
får en aktiv forbedring af økonomien. Der til og til at vi går ud i en stor kontingentstigning er nok 
realitetspolitikken – der er langt. Desværre kan man sige – eller måske meget fornuftigt kan man 
sige, hvis man har den anden holdning, at man bruge pengene i moderat tempo. 

 

Vagn Lauridsen mente som repræsentant for en meget lille klub, at FU skylder Lars Wisler en 
kommentar til hans forslag om det demokratiske underskud vi måske har. 

 

Johny Rasmussen, Silkeborg Skakklub kunne se, at grupperne ved DM var inddelt efter ELO-rating, 
og ville vide om man på sigt har planer om at udskifte den danske rating med ELO-rating, så vi ikke 
har 2 forskellige tal. 

 

Poul Jacobsen oplyste vedrørende reglen om, at klubben ikke kan stemme ved medlemstal på 
mindre end 8, at han ikke har noget fasttømret mening om, at man ikke kan pille ved det tal.  

 

Med hensyn til afskaffelse af dansk rating, mente Poul Jacobsen at det giver mening at fastholde 
dansk rating – i hvert fald for en periode. Vores satsninger på ungdomssiden, ungdoms Grand Prix 
især er jo netop baseret på det faktum, at de unge skakinteresserede kan blive registreret i Dansk 
Skak Unions kartotekssystem og komme på vore ratinglister. Gevinsten for os ved at få dem på 
vores ratinglister og få den registret i vores kartotekssystem, selvom de ikke bidrager til kassen, 
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det er jo at vi tror at ved at knytte dem tættere på os og se sig på listerne og sammenligne sig med 
andre, at det giver en større mulighed for få dem lokket ind i folden. For det giver allerede der en 
form for tilhørsforhold. Hvis ikke vi har et dansk ratingtal, som de kan sammenligne sig med, så 
forsvinder netop argumentet for egentlig at lokke dem ind på den facon. Når man så ser bort fra 
det, er det også sådan, at FIDE i forhold til tidligere, blevet meget mere effektive. Det fungerer 
derned og der er månedlige opdateringer, og teknisk kunne man sige, at man er meget tæt på at 
kunne gøre det. Svenskerne har gjort det, har jeg noteret mig eller de har i hvert fald besluttet det 
og det kan også godt være, at det er den vej i går, men i øjeblikket synes jeg at der meget god for-
nuft i at beholde det danske ratingtal, netop fordi vi skal bruge det. Der hovedbestyrelsens plan og 
det er argumentationen for at lave den del af turneringssystemet, der omfatter det vi kalder hur-
tig- og prøvemedlemmer, at man kan tilknytte dem på den facon. Det falder i hvert fald væk, hvis 
vi holder op med at rate dansk. 

 

Rene Baarup-Christensen oplyste, som kommentar til Lars Wisler, at der er tale om en meget 
gammel regel, så der er måske andre, der kan huske hvornår den blev indført, men man skal huske 
på, at Dansk Skak Union ikke er en forening af enkeltstående medlemmer, det er en organisation 
af klubber. Jeg har lidt svært ved at se hvordan enkeltmedlemmer skal organiseres inde under det, 
idet hver enkelt skal have deres egen stemme. Man kunne så eventuelt sige, at det er ham, der 
administrerer dem, der skal have alle stemmerne for det er nemlig mig. Så skal man også huske 
på, at reglen for overhovedet at oprette en klub, er at man mindst skal være 8 medlemmer og hvis 
man falder under det igen, så mister man retten i at stemme her ved delegeretmødet. Jeg kan ikke 
gøre mig klog på, hvad man har tænkt den gang man indførte reglerne, men jeg kan forestille mig, 
at man kunne have været bange for at hvis man kunne stemme med en enkelt stemme, så ville 
man få et væld af klubber bestående af et enkelt medlem, hvor dette ene medlem var formand 
medfølgende stemmeret. 

 

Dirigenten oplyste, at reglen ikke var blevet indført i hans formandstid, men i 1969 ved delegeret-
mødet i Odense. Dirigenten – idet han måtte erkende, at derved trådte lidt uden for sin rolle som 
dirigent – støttede fuldt ud bestemmelsen, idet Dansk Skak Union er og bør være en organisation 
af klubber over en vis størrelse; kassereren havde præcist skitseret, hvad en ophævelse af be-
stemmelsen ville medføre, og dette var ikke ønskværdigt. 

 

Da der ikke var flere til talerækken, sluttede dirigenten af med at takke for god ro og orden og mo-
tiverede et leve for Dansk Skak Union. 

 

 

 

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


