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Til HB 
 
Budgetønsker for seniorskakken. 
 
De nye aldersgrænser for seniorer har økonomiske konsekvenser for seniorskakken. Derfor vil jeg  bede HB 
tage stilling til politikken for den nye gruppe på 50+. 
 
Skal de behandles på lige fod med den tidligere seniorgruppe? 
 
Vi har hidtil støttet vort 1. hold ved senior-EM ud fra den begrundelse, at de repræsenterede DSU udadtil. 
Beløbet har været 2.ooo kr. pr spiller + indskuddet.  I alt 12.25o kr. 
 
I forbindelse med DM er der præmier i form af rejsetilskud til internationale seniorturneringer på 5 og 3 
tusinde kr. Skal det også gælde 50+gruppen er det en ekstra udgift på 8.ooo kr. 
 
Nu er der både senior-VM og EM, men jeg forventer kun, at vi kan sende hold til en af turneringerne. 
Hidtil har vi betalt indskud til de øvrige danske hold. 2 i alt. Det kan stige, hvis de 50+spillere melder sig. Et 
beløb på 2.25o kr. pr. hold. 
 
I øjeblikket gives der et tilskud på 5.ooo kr til senior-DM og 1.5oo kr til DM i hurtigskak. Jeg går ud fra, at det 
er muligt fortsat at lave gode arrangementer med dette tilskud, selv om der nu bliver to grupper/klasser . 
Hvis rejsetilskuddet og støtten til 1. holdet for 50+ bliver som de nuværende, kræver det en forhøjelse af 
budgettet på 12.25o+8.ooo kr  I alt 20.5oo kr. Et ekstra hold vil betyde 22.75o kr i alt. 
 
Jeg håber, HB vil tage principiel stilling til de foreslåede ønsker. 
  
  
Budgettet for 2015 kunne se således ud 
Senior DM                                                                                                                               5.ooo kr 
Rejsetilskud 2x8.ooo kr                                                                                                          16.ooo 
  
Hurtig DM                                                                                                                               1.5oo 
EM/VM for hold 
2x1.hold                                                                                                                                24.5oo 
Indskud 3 hold                                                                                                                         6.650 
Seniorkomité  -- en væsentlig sparringspartner for mig 
Et årligt møde                                                                                                                          1.5oo 
Diverse                                                                                                                                       85o 
  
I alt                                                                                                                                          55.ooo kr 
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