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Referat af hovedbestyrelsesmøde  
Søndag d. 18. august 2013 kl. 10:30 på 
 
Hotel Scandic Odense  
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 29. marts 2013 

3. Forretningsudvalgets beretning  

4. Nyt fra hovedkredsene 

5. Økonomi og Regnskab 

6. Budget for 2014 1. behandling 

7. Godkendelse af Divisionsturneringsplanen. 

a. Divisionsturneringsstruktur. 

8. Reglement for DM i Hurtigskak 

9. Reglement for DM i Hurtigskak for kvinder 

10. Reglement for Pokal turneringen 

11. HBs forretningsorden 

12. Reglement for Ungdoms DM 

13. Eventuelt 

 

Deltagere: 
 
FU 

Lars-Henrik Bech Hansen  
René Baarup-Christensen 
Tom Skovgaard  
Poul Jacobsen  
Aage Olsen 
 
1. HK: Peter Olsen *  
2. HK: Niels Steen Larsen  
3. HK: Hans Milter Pedersen 
4. HK: Kai Bjørnskov  - afbud 
5. HK: Jean B. Mikkelsen  
6. HK: Claus Andersen **  
7. HK: Christian Grubert  
8. HK: Per Rasmussen  
9. HK: Jesper Dürr Christiansen  - afbud  
 
* =  3 stemmer - ** = 2 stemmer. 
 

 

Velkomst fra Lars-Henrik Bech Hansen, som meddelte akutte afbud fra 9.HK og 4.HK. 
Meddelte at 8.HK reelt ikke burde have lov at deltage i mødet, idét der ikke er indbetalt kontingent 
i 2013.  Understregede at der flere gange var sendt rykkere til hovedkredsens kasserer, og at 

Poul Jacobsen 

Sekretær 

Brovangen 8 

5464  Brenderup 

Tlf. 4083 3616 
sekretaer@skak.dk 

www.dsu.dk  
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konsekvensen ville blive en kollektiv udmeldelse af hovedkredsens klubber, hvis der ikke sker 
indbetaling senest 30.09.2013.  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Formanden bad HB om lov til at Skaksalgets bestyrelsesformand Tim Bjerre fik foretræde 
for HB for at orientere om Skaksalget, hvilket blev indrømmet. Denne orientering indgår 
som en del af beretningen. 
Orienteret om ny stemmefordeling, 1.HK har igen 3 stemmer, 6.HK har 2, øvrige 
hovedkredse en hver. 
Fra FU 2 sene forslag til nye punkter til dagsordenen – 

Nyt pkt. 5 – medlemsfremmende tiltag. 
Nyt pkt. 8a – Divisionsturneringsstruktur. 
 
Begge punkter indføjet og dagsordenen herefter godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 29. marts 2013 
Ingen bemærkninger overhovedet til referatet, som hermed er godkendt.  
 

3. Forretningsudvalgets beretning  
Beretningen er som sædvanlig dels udsendt skriftligt, dels suppleret med mundtlige 
tilføjelser. 
FU har noteret sig at såvel Divisionsturneringens som Organisationens struktur næppe 
lader sig ændre foreløbig. Nye indsatsområder foreslås derfor som medlemsfremmende 
aktiviteter af forskellig art, især på juniorområdet. Hertil har FU overvejet nogle idéer 
som fremlægges senere under dagsordenens punkt 5. 
EM Holdet er udtaget med Sune Berg Hansen, Davor Palo, Jacob Vang Gluud, Allan Stig 
Rasmussen & Mads Andersen,  Lars Schandorff varetager funktionen som holdleder.  
 
FU besluttede 29.08 foreløbig ikke at opkræve Netmedlemskabs kontingentet, da 
serveren reelt fungerer så ringe at vi pt. dårligt kan være det bekendt. 
 
FU foreslår at det præciseres i reglementet at E cigaretter også er rygning. 
Claus Andersen synes det måske er at være for detaljeret, skal man så også nævne 
vandpiber etc. 
Niels Steen Larsen spørger til FIDEs holdning, hvortil formanden meldte pas, da der så 
vidt vides ikke er taget stilling hertil.  
Flere gav eksempler på at det andre steder i samfundet opfattes som rygning, og 
plæderede for at DSU anlagde samme holdning.  
René Baarup-Christensen mener det skal indføjes i reglementet, da E cigaretter dels er et 
nyt begreb, dels er omdiskuteret fordi nogle mener at det ikke er røg når der ikke er ild.  
Peter Olsen enig med René Baarup-Christensen  
Per Rasmussen har ved en specifik henvendelse forbudt det i divisionsturneringen. 
Det konkluderes at der skal indføjes i reglementet at rygning, herunder benyttelse af E-
cigaretter, er forbudt i spillelokalet. 
 
Per Rasmussen gør opmærksom på, at det er meget vigtigt at beslutninger truffet under 
formandens beretning bliver fremhævet og tydeliggjort, hvilket formanden gav ham 
medhold i. 
 
Junior-VM i Tyrkisk grænseområde mellem Tyrkiet & Syrien, betyder at FU ikke finder 
det forsvarligt at sende danske deltagere til turneringen. Det er aktuelt således at 
udenrigsmisteriet fraråder unødvendige rejser i området, og derfor vil FU ikke sende 
deltagere. FU har beslutningskompetencen men håber at HB vil bakke op om 
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synspunktet.  
Claus Andersen spørger til om tyrkerne vil flytte spillestedet? 
Lars-Henrik Bech Hansen har spurgt via FIDE, tyrkerne vil ikke flytte turneringen, men 
til gengæld etablere massive sikkerhedsforanstaltninger ved turneringen. 
René Baarup-Christensen gør opmærksom på at der allerede er betalt for de danske 
deltagere, og han forventer ikke vi kan få pengene retur, så ungdomslandstrænerens 
budget må imødeses overskredet hvis der skal findes kompenserende arrangementer. 
Lars-Henrik Bech Hansen spørger HB om opbakning til en generel politik om ikke at 
sende udvalgte hold til områder hvor udenrigsministeriet udsender rejseadvarsler – HB 
gav denne opbakning enstemmigt. 
  
René Baarup-Christensen redegjorde herefter for status på kartotekssystemet, som er 
taget i brug i 2. kvartal og fungerer udmærket. Der har været nogle enkelte smårettelser, 
men intet alvorligt. Enkelte hovedkredsen mangler endnu at tage programmet i brug. De 
hovedkredse som deltog i DSUs kursus er i gang, mens de som ikke deltog stadig mangler 
at tage systemet i brug. 
Per Rasmussen spurgte til hvornår diverse liste udtræk til holdturneringer m.m. kunne 
forventes klar? René Baarup-Christensen svarede at færdiggørelsen af denne del afventer 
levering af noget aftalt arbejde fra Verner Christensen. 
 
Formanden redegjorde herefter for status på Turneringssystemet – ratingdelen er 
færdigudviklet og klar til brug fra 1/9. Bjørn Laursen indberetter fremover 
turneringsresultater i det nye system, og de historiske data forventes inden længe overført 
fra det gamle, så man atter kan orientere sig grundigt i systemet. Tom Skovgaard 
gennemgik herefter enkelte af turneringssystemets faciliteter på storskærm. 
 
Lars-Henrik Bech Hansen berettede om udviklingsplanerne for nærmeste fremtid. 
Rundelægning alle mod alle er klar, Monradsystem er under udvikling, og FU foreslår 
senere at vi ret hurtigt træffer en beslutning om også at implementere Schweizer system i 
løsningen. Desuden skal systemet også håndtere diverse rapporter som f. eks. titelnormer 
og diverse statistiske rapporter. Desuden er der idéer om indførelse af hurtig- og 
lynskakrating, i det omfang der opstår et behov herfor. 
Alt i alt går det samlede IT projekt rask fremad, og ligner noget der lykkes, så der for en 
gangs skyld er grund til glæde og tilfredshed. 
 
Hans Milter Pedersen spørger hvordan det kommer til at foregå med oprettelser og 
indberetninger af turneringer?  Hvem kan gøre det, og vil det være noget som kræver 
kursus forinden?  
Lars-Henrik Bech Hansen vil ikke afvise at kurser kan blive nødvendige, selvom det 
faktisk burde blive ret nemt at betjene systemet. Der bliver dog 2 muligheder, idet man 
ikke er tvunget til at bruge systemet til at afvikle turneringer. Resultater skal dog indlæses 
i systemet, og det sker naturligvis automatisk hvis man har administreret turneringen 
der. I starten er det muligt at få hjælp fra Bjørn Laursen til at få resultaterne indlæst, men 
man vil hurtigt finde ud af at det er meget enkelt. Man finder den relevante person, 
noterer den nye turnerings navn, og til slut rating tilvæksten for turneringen, herefter er 
personen opdateret.  Endnu er der ikke snakket om at afvikle kurser i systemet, men 
derimod om at undervise i det på dommerkurser. Desuden laves der naturligvis 
vejledninger i at bruge systemet, så det forventes at blive let tilgængeligt. 
 
Per Rasmussen spørger om man har overvejet mulighed for at kunne trække data ud af 
systemet til brug for udarbejdelse ELO indberetning?   
Formanden svarer hertil at systemet bliver indrettet til at lave ELO indberetninger. 
Desuden henter turneringssystemet automatisk de nye FIDE ratingtal hver den første når 
FIDE har opdateret, så der er tænkt på rigtig mange detaljer.  
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Formanden konstaterede herefter at klokken var 11:00 og vi dermed var kommet til den 
del af beretningen hvor HB havde indbudt Tim Bjerre til at redegøre for Dansk Skaksalgs 
øjeblikkelige situation. 
 
Tim Bjerre formand for bestyrelsen for Dansk Skaksalg ApS viste et PowerPoint indlæg 
om Skaksalgets aktuelle situation. Han indledte med lidt historik om sit arbejde med at 
skaffe overblik over hvorfor Skaksalget var havnet i en dårlig situation, og hvad 
bestyrelsen har fået sat i værk siden påske:  
a) Indførelse af nye administrative rutiner som budgettering, målsætning og forlods 
fastsættelse af ønsket dækningsbidrag.  
b) Ny hjemmeside og webshop, mest designmæssige ændringer som tydeliggør 
tilhørsforholdet til Dansk Skak Union.  
c) Nye varebeskrivelser, som fremover skal udfærdiges kort på dansk. 
d) Skaksalgets priser, som ligger på europæisk markedsniveu. Skaksalget skal være 
konkurrence dygtige her, og er det allerede, hvilket er et vigtigt statement. 
e) Regnskabsresultatet for år 2013 indtil videre er der stor sikkerhed om, DSU kan 
forvente et positivt afkast af andelskapitalen. 
f) Tim Bjerre understregede at der var sket rigtig meget i de rigtige retninger, hvilket han 
især roste den øvrige bestyrelse og Skaksalgets direktør for, da de alle i perioden havde 
ydet et meget stort stykke arbejde for Skaksalget. 
g) Fremtiden som byder på nyt regnskabssystem med integration af webshop og dermed 
meget bedre opdateret lagerstyring.   
h) Markedsføring og opnåelse af en øget synlighed for Dansk Skaksalg. 
Der skal arbejdes målrettet mod at genskabe tillid fra kunderne, såvel private som vore 
medlemsklubber, skal bevidstgøres om at Skaksalget er et aktiv i den danske skakverden.   
Der skal iværksættes mailkampagner med nyheder og gode tilbud, der skal fortsat være 
fysisk tilstedeværelse ved DM og Politiken Cup, der ønskes mere annoncering på 
www.skak.dk osv. osv.  
 
Ovenstående er i overskrifter det som er sket de sidste 4½ måned, og sammenfattende 
ser det meget positivt ud. Tim Bjerre finder at den med HB aftalte vurderingsperiode på 
regnskabsåret 2013 er lige kort nok til en endelig vurdering af Skaksalgets fremtidige 
muligheder, så bestyrelsen vil gerne have den nuværende testperiode forlænget med et år.  
Lars-Henrik Bech Hansen tilføjede at Skaksalgets nye IT systemer er inde i budgetterne. 
 
Peter Olsen spørger til regnskabsårets lønudgifter i Skaksalget, i forhold til tidligere år? 
Tim Bjerre oplyser at der pt. ikke betales løn, bortset fra salgsassistance med ansat 
personale ved DM og Politiken Cup. 
Peter Olsen spørger til om der fremover kan genereres en løn af Skaksalgets omsætning, 
da man jo ikke kan forvente at bestyrelsen vedvarende vil arbejde gratis for butikken? 
Tim Bjerre mener at lønnen kan findes hvis omsætningen kan komme en tand højere op, 
og omkostningerne til dels reduceres.  
 
Peter Olsen mener at privatpersoner gennem de sidste 5-10 år ikke har vist sig 
tilstrækkeligt kompetente til at bestyre Skaksalget, og blot givet forretningen videre til en 
anden når det begyndte at sejle. Mener at det først er ved nuværende løsning med virkelig 
professionelle folk at der er kommet styr på forretningen, og han spørger derfor om man 
ikke bare risikerer at det igen går galt hvis man ansætter en privatperson, som måske ikke 
har de nødvendige kompetencer? 
Tim Bjerre redegør for at man allerede nu drøfter kompetencekrav til en kommende 
bestyrer, og også mulighederne for at få Skaksalgets funktioner klaret som samspil af 
flere funktioner, hvor indkøb, salg og ekspedition måske ikke nødvendigvis varetages af 
samme person. 
 
Hans Milter Pedersen spørger til tidsforbruget for at få Skaksalget til at køre rentabelt? 
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Tim Bjerre svarer hertil at det indtil videre er svært at sige, da der er lagt mange timer i 
oprydningsarbejde og arbejdet med at trimme forretningen mod fremtiden.  
Hans Milter Pedersen fremhæver at hans spørgsmål jo er relevant hvis man skal overveje 
at lægge Skaksalget ind som en del af et fremtidigt sekretariat.  
Lars-Henrik Bech Hansen bemærker at vi foreløbig er langt fra overvejelser om etablering 
af et sekretariat, men at Skaksalget naturligvis kunne tænkes ind som en del af 
driftsgrundlaget, hvis der etableres et. Foreløbig vil han nøjes med at glæde sig over at 
Skaksalget nu er så vidt, at det ikke kommer til at påvirke DSUs samlede regnskab i 
nedadgående retning. 
Hans Milter Pedersen er enig heri, men understreger at man ikke på den lange bane får 
nogen til at arbejde gratis for Skaksalget, og derfor er det væsentligt at vide noget om 
arbejdsbyrden ved normal drift. 
Tim Bjerre understreger at det tager tid inden man kan svare ordentligt på spørgsmålet, 
da det kræver en periode med udelukkende normale driftsmæssige opgaver, og den har 
man endnu tilgode at opleve.  
Lars-Henrik Bech Hansen – klubberne er ved at vende tilbage som kunder, der har været 
en del klubsalg på det seneste.  
 
Tim Bjerre – spørger HB om de vil lægge annoncer til Skaksalget på deres respektive 
hovedkredshjemmesider, for at hjælpe med at skabe synlighed om Skaksalget. 
Niels Steen Larsen spørger til markedet for billige materialer, mener Skaksalgets udvalg 
ligger i den dyrere ende af skalaen. Er der billigere materialer til f. eks. ungdomsskakken? 
Lars-Henrik Bech Hansen  De som efterspørger noget sådant henvender sig ofte for at få 
konkrete tilbud, hvilket de så får. Måske mangler der noget i de billige kategorier, men 
disse materialer er svære at få overblik over, da der findes en overflod af billige 
materialer. Efterlyste input hvis nogen mente der materiale kategorier som Skaksalget 
burde udvide sortimentet med. 
 
Claus Andersen spørger til forsendelses omkostninger, og fremhævede det barokke i at 
betale pakkeporto for et billigt noteringshæfte som kunne sendes langt billigere som brev. 
René Baarup-Christensen redegør for at Skaksalget konsekvent sender alt som 
erhvervspost med forsikring, hvorfor sådanne situationer ikke helt kan undgås. 
 
Tim Bjerre spørger til HBs reaktioner på redegørelsen. 
Niels Steen Larsen synes det ser professionelt og lovende ud. Er som Peter Olsen 
interesseret i hvordan man kommer videre, da det jo ikke kan fortsætte evigt med den 
nuværende driftsform. Glæder sig til at se hvor godt forretningen kører når 
evalueringsperioden rinder ud. 
Lars-Henrik Bech Hansen mener man skal yderligere et år frem inden man for alvor har 
sikkerhed for forretningens muligheder. 
Claus Andersen noterer sig at det åbenbart er lykkedes at købe ind til priser som muliggør 
at være konkurrencedygtige, trods de små indkøbsmængder. 
Lars-Henrik Bech Hansen bekræfter at det er muligt at holde konkurrencedygtige priser 
og alligevel tjene penge til forretningen.  
Tim Bjerre supplerer med at det måske også er en fremtidig mulighed at forsøge på at 
opnå bedre rabataftaler med forskellige leverandører, i hvert fald er det et indsatsområde 
der overvejes. 
Jean Mikkelsen mener ikke det kunne blive værre end det var, så alle tiltag i retning af 
mere styring og struktur er positive, og medvirkende til at etablere et beslutningsgrundlag 
for fremtiden. Mener at alle har en interesse i at lægge en hvis frivillig indsats i butikken, 
da det er en fælles interesse at have dette serviceorgan i dansk skak. 
Lars-Henrik Bech Hansen bemærker at hvis alle klubber og medlemmer køber deres 
materialer og bøger via Dansk Skaksalg, så vil butikken blive godt kørende.  
 
Hans Milter Pedersen – butikken ved Politiken Cup 2012 var præget af forsøg på at 
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afsætte en frygtelig masse gammelt skrammel, udgåede varer, lykkeposer m.m. – mens 
2013 udgaven heldigvis var kendetegnet ved et stort udbud af højaktuelle og meget fine 
varer – han mener det er vigtigt man kommer af med det gamle lager, og i stedet 
fokuserer på at man har tidssvarende sortiment. 
Tom Skovgaard mener at synlighed er utrolig vigtigt – Skaksalget skal der reklameres for 
alle mulige steder på hovedkredshjemmesider, i klubblade, ved turneringer osv. osv.  
Aage Olsen mener Skaksalget skal helt ud på klubsiderne, og understreger at det er her 
alle klubber & hovedkredse virkelig kan hjælpe Skaksalget, simpelthen ved at oprette 
links og medvirke til at udbrede kendskabet til butikken. 
 
Lars-Henrik Bech Hansen takker Tim Bjerre for gennemgangen, og konkluderer at den 
bedste nyhed er at man nu ved hvad der foregår i Skaksalget. 
Tim Bjerre mener at holdet omkring Skaksalget dækker en masse relevante områder, og 
synes at det fungerer godt, med et godt samarbejde. 
Lars-Henrik Bech Hansen understreger at det nu er HBs opgave at medvirke til at sprede 
det gode budskab om Skaksalget.  
 
Lars-Henrik Bech Hansen – 10 minutters pause, derefter frokost fra 12:00. 
 
Mødet genoptaget kl. 13:00  
Lars-Henrik Bech Hansen fortsatte gennemgangen af beretningen. 
DSU har indkøbt et par livekameraer og udskiftet et slidt livebræt.  Livekameraerne 
havde premiere ved Politiken Cup hvor der var kamera i spillesalen og et i 
kommentatorrummet. Kameraet i kommentatorrummet var tilkoblet mikrofon så man 
via nettet kunne følge med i kommentatorens analyser og tilskuernes spørgsmål og 
bemærkninger, hvilket efter de modtagne reaktioner kun kan karakteriseres som en stor 
succes. Nato landsholdet har netop vundet sølv ved NATO mesterskaberne, vi kender en 
del af spillerne på holdet, så det må vi gerne glæde os over.  
 
FIDE kongres i Tallinn til Oktober får dansk deltagelse fra den 4/10 til sidste kongresdag. 
På kongressen forventes udnævnt 4 nye danske IA’er, nemlig Hans Milter Pedersen, Aage 
Olsen, Peter Olsen og Per Rasmussen. FM David Bekker Jensen forventes udnævnt til IM 
– med forbehold for opnåelse af det nødvendige ratingtal.  
 
Nordisk møde afholdes i Køge lørdag 19/10 under Nordisk Mesterskab, medmindre det 
evt. bliver under Tallinn opholdet, hvorved der kan spares en del rejser til Køge ugen 
efter. 
 
Per Rasmussen mener stadig der skal kigges på DSUs organisations struktur startende 
med FU, et sekretariat, HB, delegeretmødet og evt. hovedkredsene, helt enkelt fordi man 
sidder rundt omkring i hovedkredsene og ikke kan finde ledere nok.  
Lars-Henrik Bech Hansen bemærker at det jo ikke er FU som bremser arbejdet, 
tværtimod er det mellem hovedkredsene problemerne kan konstateres. Hvis 1. og 8. 
havde kunnet finde ud af det, var den første sammenlægning jo en realitet nu. Det er i 
hovedkredsene at sammenlægningerne bremses, ikke hos FU som meget gerne ser 
strukturen med 4 store hovedkredse.  Det vanskelige er at se vejen til en demokratisk 
vedtagelse, hvis nogen kan anvise den kan de regne med al mulig støtte fra FU.  
Claus Andersen mener vi skal holde os fra strukturændringer, mener i stedet der skal 
samarbejdes mere mellem hovedkredsene, fremfor at sammenlægge dem. 
Lars-Henrik Bech Hansen mener større enheder er vejen frem, de små hovedkredse har 
svært ved at løfte alle opgaverne.  
Jean Mikkelsen mener sammenlægninger kommer af sig selv på et tidspunkt, 
efterhånden som hovedkredsene bliver små nok. 
Lars-Henrik Bech Hansen opfordrer til at 4HK og 5HK bryder isen og tager 
sammenlægningen uden 3HK. 
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Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
 
 

4. Nyt fra hovedkredsene 
 
1.HK 
Peter Olsen – hovedkredsen bløder medlemmer, der er ikke rigtig nogen forklaring på 
hvorfor. Bortset fra Politiken Cup er der ikke sket det store i hovedkredsen. 
 
2.HK 
Enkelte klubber har det svært og er overlevelsestruede.   
Til gengæld er der stor turnerings aktivitet, med mange flittige turneringsdeltagere. 
Admiral Niels Juels Cup i Køge var periodens store begivenhed. 
 
3.HK 
Noterer sig flere medlemmer end for et år siden, hvilket ses som positivt.  
Havde håbet at DSU kunne hjælpe hovedkredsene med hjemmesider, hvilket man har 
konstateret ikke er muligt. Mener vi skal forsøge aktivt at ”genaktivere” tidligere spillere 
som nu er nået en alder hvor de måske har tid igen. 
Muligvis en ny klub under opsejling, men endnu meget for tidligt at sige noget om det. 
 
4.HK  
Ingen indlæg. 
 
5.HK 
Også tilbagegang på medlemsfronten, men stabile turneringsaktiviteter, med flere store 
turneringer i kredsen. 
 
 
6.HK 
Forsøger at få lidt kontakt med hovedkredsens mindre klubber. 
Trænger til at få lidt mere gang i hovedkredsens hjemmeside, måske få ansat en 
webmaster. 
 
 
7.HK 
Stabil medlems situation. 
Ålborg Regatta på havnen med god reklame for skakken. 
 
 
8.HK 
Bornholm sommerskak og WIM turnering afviklet.  
 
9.HK 
Ingen indlæg. 
 

5. Medlemsfremmende tiltag - ungdom. 
Lars-Henrik Bech Hansen indleder og motiverer punktet. FU leder efter en måde at skaffe 
øget tilknytning af skakspillere – bl.a. ved at få registreret alle skoleskakspillere, og andre 
interesserede, som deltager i vore Grand Prix stævner rundet omkring i landet. Til det 
formål overvejer vi at genindføre hurtig- og lynskakrating i DSU regi. Ideen er at lave det 
nemt og billigt at registrere disse turneringer, som ikke behøver være anmeldt i forvejen. 
Afvikler man en spontan turnering et sted, skal det være muligt bagefter at registrere den 
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i DSUs turneringssystem. Formålet er dels at gøre det muligt for ikke DSU medlemmer at 
måle sig i forhold til vore medlemmer, dels at gøre det muligt for os at kontakte 
skakinteresserede ikke-medlemmer når der er tilbud i det område de bor i. I tilknytning 
hertil overvejer vi forskellige landsdækkende initiativer som Tom Skovgaard redegør for. 
 
Tom Skovgaard planen er at skabe en række aktiviteter som kan tiltale bl.a. 
skoleskakspillere. I flere hovedkredse har man gode erfaringer med junior Grand Prix’er 
af forskellig art, og det vil vi gerne forsøge at udnytte ved at etablere et landsdækkende 
system af GP turneringer. Ved at registre deltagerne konsekvent på www.skak.dk’s 
turneringssystem vil alle finde plads på DSUs ranglister, og dermed kunne føle en form 
for tilknytning til vort system. GP inddeles i aldersgrupper og afvikles som 
endagsstævner. 
 
Desuden overvejes en ungdoms holdturnering med fuldstændig fri tilmelding. 4 tilfældige 
unge uden klubmedlemsskab vil kunne deltage i denne holdturnering, inden for deres 
aldersgruppe. For ikke at komplicere for meget, forestiller vi os 2 aldersgrupper, U10 og 
U14, hvor deltagene hold så placeres der hvor de passer bedst. Man kan forestille sig 
regionale stævner hvor vinderne går videre til en form for semifinale/finalestævne – man 
kan sikkert også forestille sig andre systemer – det vigtige er at få etableret nogle 
aktiviteter. Også disse holdkampe skal hurtigskakrates – formålene igen er dels 
forberedende rekrutteringsarbejde, dels at lave noget for unge mennesker i DSU regi. 
 
Lars-Henrik Bech Hansen selvfølgelig er det ambitionen at lokke de unge mennesker til 
organisationen. Om disse tiltag vil virke eller ej ved vi selvsagt ikke, men det er de bedste 
idéer FU har kunnet få øje på, nu er vi spændt på HBs reaktioner.  
 
Hans Milter Pedersen synes det er fint at lave tiltag på DSU niveau – men der skal også 
fokus på at hjælpe klubberne med at modtage og fastholde unge mennesker. Hvis ikke det 
foregår på en ordentlig måde går de unge igen, og kommer ikke tilbage. 
 
Lars-Henrik Bech Hansen enig dette synspunkt – håber holdinitiativerne måske kan få de 
unge til at melde sig til klubberne nogle stykker ad gangen, og dermed medvirke til at 
gøre det sjovere at være ung i skakklubben. 
 
Christian Grubert synes det er gode ideer som han bestemt mener vi skal gå videre med.  
 
Peter Olsen – der skal huskes på at understøtte eksisterende klubbers igangværende 
aktiviteter – hvad skal der til for at de fortsat får succes?  Hvordan skal håndteringen og 
undervisningen af juniorer tilrettelægges for at de unge finder det spændende? Mener 
DSUs hjemmeside mangler total appeal for unge mennesker. Slår på at det er vigtigt at 
også de sociale aspekter af ungdomsarbejde prioriteres. 
 
Jean Mikkelsen– synes det lyder godt og meget brugbart i forhold til 5.HK’s øvrige 
ungdomsarbejde hvor de har Juniorer som en integreret del af deres grandprix serier. 
 
Claus Andersen positiv – og supplerer med egne erfaringer fra Randers området. 
Chesshouse aktiviteter på ungdomsfronten handler også meget om at etablere sociale 
fællesskaber  
 
Tom Skovgaard – vi kan ikke tvinge nogen til at lave det nødvendige ungdomsarbejde, vi 
skal basere aktiviteter på klubber der i forvejen laver frivilligt ungdomsarbejde, og håbe 
på at deres eksempler kan tjene til eftergøring hos andre. 
 
Niels Steen Larsen Giver Tom ret, det er svært at finde ledere til at gennemføre 
ungdomsarbejde i klubberne. DSU tankerne matcher på nær ratingdelen noget man har 
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gjort på Sjælland gennem lang tid, så det kan fint passes ind, så helt fint at videreudvikle 
det til at foregå i DSU regi. Der skal gøre noget for at inspirere klubber til dette arbejde, 
og også skabe forståelse for at skak måske ikke skal stå alene, der skal krydres med andre 
aktiviteter også, så det er sjovt at være ung.  Skak skal være det vigtigste, men der skal 
også være rum for andre aktiviteter.  
 
Lars-Henrik Bech Hansen foreslår at FU beder om at få udviklet hurtigskak og lynskak 
ratingdelen når turneringssystemet står klar til brug senere på året. Det burde kunne 
være klar til ca. 1. januar 2014. Desuden synes han der skal nedsættes et par 
arbejdsgrupper som kan komme med forslag til vores seminar i november, om hvordan 
disse initiativer kan indrammes og struktureres? Hvorvidt der skal være egentlige 
reglementer fra start, eller vi bare skal komme i gang? Tror også Peter Olsens og andres 
bemærkninger om vigtigheden af supplerende aktiviteter skal skrives ind i materialet. 
 
Hans Milter Pedersen efterlyser flere gode historier som f. eks. den der blev bragt i 
Skakbladet om Præstø Skakklub, meget gerne noget der kan inspirere andre. Tror det er 
vigtigt at nogle har dokumenterede gode erfaringer.   
 
Lars-Henrik Bech Hansen efterlyser tilslutning til at få udviklet ratingdelen af idéerne, så 
systemet så at sige er klar til 1. januar.  Efterlyser deltagere til arbejdsgrupper, meget 
gerne folk uden for HBs kreds.  
 
Aage Olsen mener vi skal spørge omkring Præstø, i Chess House, folkene bag Skaklejren 
på Tjele, de er vant til at lave aktiviteter udover selve skakken. Peger på at alle kendte 
skaklejre har haft aktiviteter som er andet end skak.  
 
Lars-Henrik Bech Hansen efterlyser forslag til arbejdsgruppemedlemmer, både blandt 
HB medlemmer og udenfor kredsen, hvilket gav anledning til en længere ustruktureret 
snak om diverse emner som ikke refereres. Man nåede frem til en række navne som vil 
blive spurgt om de kan have lyst til at deltage i processen. 
 
Lars-Henrik Bech Hansen konkluderer at HB bakker enigt op om at dette skal være et 
indsatsområde. Understreger endvidere at dette initiativkompleks ikke er et forsøg på at 
konkurrere med Skoleskakken, men derimod at etablere muligheder for at sameksistere 
og skabe supplerende arrangementer, for derigennem at vise skoleskakspillerne at der 
findes et skakmiljø de kan fortsætte i efter skoleskakken.  
 
Samtidig med fokus på øgede ungdomsaktiviteter er det hensigtsmæssigt at se på 
mulighederne for at tiltrække flere voksne, såvel begyndere som tidligere medlemmer. 
 
Hans Milter Pedersen mener der er potentiale i forældre til ungdomsspillere, f. eks. ved at 
lave forældre skak sammen med ungdomsturneringer (FORÆLDRE/CHAUFFØRSKAK) 
 
Aage Olsen man må se på at oprette flere turneringer i dagtimerne, hvis vi skal være 
fortsat attraktive for de gamle og holde på dem. Det er vigtigt at fokusere på fastholdelse 
af eksisterende medlemmer, hvilke aktiviteter vil de gerne have?  
 
Hans Milter efterlyser lister over folk som var medlemmer tidligere, med henblik på at 
komme i kontakt med disse. 
Lars-Henrik Bech Hansen mener disse lister allerede kan genereres i kartotekssystemet. 
Herefter en løs snak om hvordan man kunne finde diverse tidligere skakspillere og få dem 
kontaktet med henblik på at lokke dem tilbage i folden.  
 

6. Økonomi og Regnskab 
Réne Baarup-Christensen har udsendt opdateret regnskab som viser nogenlunde den 
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forventede status på nuværende tidspunkt.  Spørger om den nye WinKAS 
regnskabsopstilling giver anledning til forståelsesproblemer? Det syntes ikke at være 
tilfældet.   
 

7. Budget for 2014 1. behandling 
Réne Baarup-Christensen gennemgår budgetændringer fra seneste FU møde. 
DM bliver dyrere fordi DSU ikke længere arrangerer med den fordelagtige Konventum 
ordning – der foreslås anvendt lidt ekstra på ungdoms elite arbejde med en stigning på 
15.000 kr. – flyttet lidt diverse midler fra diverse breddeaktiviteter til Ungdoms bredde 
aktiviteter.  
Der er afsat 25.000 til IT udvikling, der vil stadig være et behov for at Michael Nielsen 
kan udvikle og tilføje nye features i Kartotekssystemet, bl.a. et modul til afvikling af 
Schweizer turnering. 
Drift af websites justeres til 130.000, mens støtten til ungdoms DM er korrigeret fra 
30.000 til de faktiske 22.000 kr.  
Budgettet opererer med et underskud på 26.000 i 2014. 
 
Claus Andersen – savner annoncer i Skakbladet/på hjemmeside, er der nogen som 
forsøger at sælge annoncer? 
Lars-Henrik Bech Hansen redegør for at det er en del af Thorbjørn Rosenlunds 
arbejdsbeskrivelse, han skal forsøge at skaffe annoncer til Skakbladet. 
 
Hans Milter Pedersen spørger om det får budgetmæssige konsekvenser når der skal 
skiftes landstræner efter OL 2014?  
Lars-Henrik Bech Hansen mener ikke det umiddelbart bliver tilfældet, men det kan jo 
bero på hvem der til den tid kan ansættes. Lukker her budgetbehandlingen med at 
opfordre til at HB medlemmerne debatterer budgetforslaget med deres respektive 
klubber.  
 
 

8. Godkendelse af Divisionsturneringsplanen. 
(Bilag udsendt af Divisionsturneringslederen efter klubbernes indsigelsesfrist den 15/8)   
Lars-Henrik Bech Hansen – er holdene i 2.3 informeret om rundeflytninger? 
Per Rasmussen – nej, ikke forlods. Generelt har der været meget få rettelser i år. 
 
Peter Olsen spørger om der ligger en HB beslutning for hvorledes klubberne skal 
prioriteres i grupperne, f. eks. om hvilke Københavnske klubber som skal i 2. div gr. 2. 
Ligger der en HB beslutning om at det skal være den klub med færrest kilometer til 
modstanderne, og kan man få en henvisning til beslutningen.  
Lars-Henrik Bech Hansen bekræfter at der ligger en HB beslutning, at den er gammel og 
at han ikke kan huske præcist hvornår den er truffet. 
Peter Olsen spørger om der kan ændres på denne beslutning? 
Lars-Henrik Bech Hansen bekræfter dette, blot det sker i god tid forud for næste sæsons 
planlægning.  
 
Christian Grubert spørger til henvendelse fra Bent Sørensen ved fællesafslutning i 
Skakligaen, om der er kommet noget ud af den? 
Lars-Henrik Bech Hansen FU har behandlet den og besluttet ikke at gøre noget i den 
anledning. 
Christian Grubert begge nordjyske LIGA klubber har tilkendegivet at de finder Odense en 
uheldig placering af fællesafslutningen. Dels er det dyrt for klubberne, dels finder de det 
mærkeligt at der vælges et sted hvortil alle skal rejse. 
Lars-Henrik Bech Hansen vi har valgt spillestedet af flere grunde. Dels er det fantastisk 
velegnet i størrelse, dels er det let at lave en samlet livesending og endeligt er det muligt 
at lave et godt arrangement med fællesskabet omkring aftensmaden lørdag, hvilket man 
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ikke kan hvis halvdelen af holdene kører hjem, hvilket f. eks. kunne ske fra Århus 
området. I 2013 var 8-9 hold involveret i overnatning/spisning hvilket gjorde det til et 
arrangement som alle deltagere har givet udtryk for var godt. 
 
Christian Grubert spørger om man kan overveje næste år at lade f.eks. Århus arrangere 
fællesafslutningen.  
Lars-Henrik Bech Hansen kan man sagtens overveje, hvis de kan tilbyde det samme med 
at bo og spille samme sted, og selvfølgelig også med samme økonomi, hvilket måske kan 
blive vanskeligt i Århus.   
Peter Olsen alle klubber og hovedkredse kan byde ind på at afvikle divisionsafslutninger, 
og beskrive hvad man kan tilbyde.  
Lars-Henrik Bech Hansen hvis nogen kommer med at godt arrangement som er billigere 
end det kan gøres i Odense er det naturligvis muligt at gøre noget andet. Men det er jo et 
valg mellem 2 koncepter, hvor vi i FU har valgt at prioritere samværet og det gode sociale 
element i Odense modellen, fremfor billigere muligheder uden overnatning og 
fællesspisning. Men vi er selvfølgelig godt klar over at nogle klubkasserere gerne så en 
anden løsning. 
 
Poul Jacobsen spørger om divisionsturneringslederen modtager ansøgninger om at 
arrangere fællesafslutningen i LIGA’en?  
Per Rasmussen oplyser at det ikke er tilfældet. Han får ansøgninger om tildeling af de 
små dobbeltrunder, men ingen på det afsluttende fællesstævne. 
Poul Jacobsen det bekræfter jo det vi hører jo hele tiden, nemlig at klubberne har ikke tid 
og mandskab til at påtage sig arrangementer, hvilket i høj grad er en medvirkende årsag 
til at vi arrangerer det på denne måde. Så det er vel ikke helt skidt at DSU tager det 
organisatorisk krævende stykke praktisk arbejde, så klubberne er fri for det.  
 
Aage Olsen kan huske at Århus Skakklub i hans formandstid hvert andet år blev pålagt at 
arrangere fællesafslutninger, hvilket man ikke altid var lige begejstret for. De havde 
foreslået at flytte afslutningen til Ålborg, men der ville ingen arrangere.  
Lars-Henrik Bech Hansen ligenu leverer DSU hele arbejdet, vi leverer livedækningen, vi 
leverer turneringsledere og økonomi, spillerne skal komme og levere underholdningen, 
mens klubberne skal betale transport, overnatning og mad. Men det er ikke ensbetydende 
med at vi ikke kan gøre det anderledes fremover, hvis det er sådan man vil have det. 
Aktuelt bruger DSU 20.000 på at afholde arrangementet, en udgift kassereren sikkert 
gerne ser flyttet ud. 
Divisionsturneringsplanen blev efter denne diskussion godkendt. 
 

a. Divisionsturneringsstruktur. 
HB besluttede uden diskussion at arbejdet med ændring i divisionsturneringens 
struktur skrinlægges. 
 
Hans Milter Pedersen er enig i skrinlægningen, men bemærker at der skal ses på 
Storebælts skævvridningen af divisionsturneringen. 
Lars-Henrik Bech Hansen enig i at der kan være et behov herfor, men det bliver ikke 
på forslag fra FU. Opfordrer hovedkredse som føler stærkt for sagen til at stille et 
konkret forslag til behandling i passende tid. 
 
 

9. Reglement for DM i Hurtigskak 
Aage Olsen redegør for forslaget, og ønsket om at der skabes en fast procedure for 
omkampe.   
Lars-Henrik Bech Hansen – foreslog korrektionsafgørelser i stedet for, således at det 
ligner mest muligt andre reglementer, f. eks. det rigtige DM som afgøres på korrektion. 
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HB tilsluttet sig enstemmigt at hurtigskak DM afgøres via korrektion. 
1. Middel-Bucholz 
2. Sonnenborn-Berger 
 
 

10. Reglement for DM i Hurtigskak for kvinder 
En egentlig ensretning af reglementerne mener Lars-Henrik Bech Hansen bør forelægges 
kvindeudvalget til udtalelse inden der træffes beslutning. 
 
 

11. Reglement for Pokal turneringen 
Lars-Henrik Bech Hansen reglen om at hold der ikke mønstrer 3 mand automatisk taber 
4-0, foreslås ændret til at holdet skal tabe 3-1. 
Peter Olsen har man overvejet en situation hvor det førende hold har 19 point før sidste 
runde, mens nr. 2 har 16½, og det førende hold derfor stiller med maksimum 2 spillere 
for at være sikre på højest at tabe 3-1? 
Dette spørgsmål affødte en længere diskussion med diverse eksempler på regelmisbrug af 
forskellig karakter, inden formanden langt om længe sendte forslaget til afstemning. 
 
 
Afstemning:   
For forslaget: 7.HK, 3.HK, Aage Olsen, Tom Skovgaard, Poul Jacobsen = 5 stemmer 
Imod forslaget: 1.HK, 5.HK, 8.HK = 5 stemmer 
Hverken for eller imod: 2.HK, 6.HK, LHBH, Rene B-Christensen = 5 stemmer 
Forslaget er dermed ikke vedtaget, og pokalturneringens regler er foreløbig uændrede. 
 
10 min pause. 
 

12. HBs forretningsorden 
Christian Grubert redegjorde for det fremsatte forslag til ændring af HBs 
forretningsorden. 
Lars-Henrik Bech Hansen FU kan sagtens leve med de nye formuleringer. 
Hans Milter Pedersen hvornår er beløb væsentlige størrelser?  
Niels Steen Larsen grænsen må være der hvor man afviger væsentligt fra et lagt budget. 
Men medgiver at det er svært at sætte eksakte beløb på. 
  
Nyt forslag til forretningsorden herefter enstemmigt vedtaget. 
 
 

13. Reglement for Ungdoms DM 
Tom Skovgaard gennemgik det udsendte forslag, som er blevet udarbejdet baseret på 
erfaringerne fra de foreløbige 6 afholdte U-DM. Ud over en gennemgang af de tekniske 
detaljer, rettede Tom Skovgaard også opmærksomheden imod en bopælsproblematik, 
som skulle vise sig at blive ganske omdiskuteret. Det er således at alle som opfylder 
alderskriterierne kan deltage i turneringen, men der er begrænsninger på hvem der kan 
vinde titlen. ”Dem som er bosiddende i Danmark, og såfremt de er registreret i FIDE, er 
registreret som repræsenterende en del af det danske rigsfællesskab” 
 
Claus Andersen hvad med danske som er bosiddende i f. eks. Malmø eller Nordtyskland 
af arbejdsmæssige årsager, det er uheldigt at de ikke kan vinde titlen? 
Tom Skovgaard hvis de er medlem af DSU kan de vinde, hvis man derimod bruger 
begrebet ”dansk statsborger” udelukker man mange unge bosiddende i Danmark. 
Lars-Henrik Bech Hansen foreslår at der benyttes samme formulering som er gældende 
for deltagerne i Landsholdsklassen. 
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Aage Olsen påpeger at det ikke kan lade sig gøre, fordi mange af de unge spillere det her 
handler om jo ikke er registreret i FIDE endnu. 
 
Diskussionen udviklede sig herefter langvarigt og intenst, inden man fandt konsensus 
omkring ordlyden i det vedtagne forslag. 
 
En løs diskussion om fast termin for Ungdoms-DM udmøntede sig i at Tom Skovgaard 
skulle aftale den bedst mulige faste termin sammen med ungdomslederne. 
 
Peter Olsen mener at det skal indskærpes overfor såvel spillere som forældre at vi med 
mobiltelefoner mener al elektronisk udstyr som kan kommunikere, og at det ikke må 
forefindes i spillelokalet i tændt tilstand. Endvidere at man skal være opmærksomme på 
kommentatorsale er off-limit område for spillere med igangværende partier. 
 
U-DM reglement herefter vedtaget enstemmigt. 
 
 
 

14. Eventuelt 
 
Claus Andersen reklamerede for åbent dommerkursus sidste weekend i september, i 
ChessHouse, alle er velkomne. 
 
Poul Jacobsen beder divisionsturneringslederen gøre noget for at undgå pinlige episoder 
med divisionsturneringsdommere som ikke kan indstille ure og lignende pinligheder.  
 
Lars-Henrik Bech Hansen sluttede mødet kl. 16:00. 

 


