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Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
søndag d. 31. august 2014 kl. 10:30 på 
  
Best Western Hotel Svendborg  
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 18. april 2014 

3. Forretningsudvalgets beretning  

4. Nyt fra hovedkredsene 

5. Økonomi og Regnskab 

6. Budget for 2015 1. behandling 

7. Divisionsturneringen 
a. Godkendelse af divisionsturneringsplanen 
b. Forslag fra Bov Skakklub 

8. FIDEs regler for skak pr. 1/7 2014 

9. Seniorskak.  

10. 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 
5. HK: Jean B. Mikkelsen  
6. HK: Claus Andersen **  
7. HK: Bent Sørensen  
8. HK: Fraværende 
9. HK: Jesper D. Christiansen 
 
* =  3 stemmer - ** = 2 stemmer.  
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Velkomst med næsten 1 times forsinkelse grundet trafikproblemer, ventetiden blev udnyttet til at 
vise rundt på DM spillestedet.  
Formanden oplyste i velkomsten at 8.HK er fraværende efter aftale med dem, da der ikke er valgt 
en bestyrelse som lovligt kan repræsentere hovedkredsen. 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden.  
Flere HB medlemmer udtrykte kritik af sent udsendte bilag.  
Formanden oplyste at nogle af de sene udsendelser teknisk var ændringsforslag som 
kunne have været fremsat under selve mødet, men han havde vurderet at det trods alt var 
bedre for HB at de kom ud lidt tidligere. Andre bilag var dog reelt for sent udsendt, 
hvorfor han beklagede at det denne gang, bl.a. pga. OL havde været vanskeligt at nå alting 
i rette tid, og lovede at det ville blive bedre fremadrettet.  
Der blev desuden udtrykt ønske om at få versionsnumre på bilag som udkommer i 
opdateret version i perioden op mod et møde.  
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 18. april 2014 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Forretningsudvalgets beretning  
Beretning som sædvanlig udsendt skriftligt. 
 
Mundtlig supplement. 
OL præget af en voldsom intens valgkamp, hvor mange virkemidler fandt anvendelse. 
Bl.a. blev alle ”Kasparov venlige” forbundsformænd verden over indbudt til samtaler med 
den russiske ambassade. Danmark fik også en sådan indbydelse, men fandt ikke tid til et 
sådant møde. Mange stemmer blev flyttet fra Kasparov til Kirsan før OL, alene i 
forbindelse med godkendelse af delegerede, hvor Kasparov støtter blev udskiftet med 
Kirsan venlige delegerede.  
6 danske dommere ved OL gjorde det fremragende. Indkvarteringsmæssigt blev de 
dårligt behandlet med bopæl 70 kilometer fra spillestedet, lig med 1½ times bustur før og 
efter runderne. 
Spillere og ledere er blevet bedt om at evaluere. Især kvinderne har været meget positive 
omkring hele forløbet, lige fra de indledende træningssamlinger, til afviklingen af 
turneringen.  
Claus Andersen spørger til problemer omkring herreholdet?  Formanden bekræftede 
spørgsmålet delvist, men undgik i øvrigt at fortælle detaljeret om de tilbagemeldinger 
man har fået.  
Skaksalgets omsætning har skuffet i de seneste måneder, både DM og Politiken Cup 
skuffede omsætningsmæssigt, men ligger dog stadig over budgettet for 2014.   
Formanden oplyste at et nyt ratingudvalg skal gennemgå ratingreglementet og sikre at 
det er tidssvarende. Formanden + Ib Skovgaard er første 2 udvalgsmedlemmer, samt at 
man gerne ser et ekstra medlem. Oplyste endvidere i den forbindelse at foreløbig 2 
nordiske lande har sat årstal på hvornår man afskaffer national rating og nøjes med Elo, 
den debat skal vi også have inden for overskuelig fremtid. 
Turneringssystemet får stadig tilføjet nye funktioner efter den plan som er lagt, og 
udviklingsarbejdet glider fornuftigt fremad. Præmiegrupper er næsten færdigudviklet, 
Swiss Manager implementering er lavet hen over sommeren, hurtig- og lynskak rating 
forventes ca. 1/11 og Monrad integrering ca. 1/1.  
Jesper D. Christiansen spurgte om det er korrekt at systemet ikke kan udskrive rundekort 
og ej heller håndtere spillere som udtræder af en turnering grundet sygdom? Formanden 
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oplyste at der kunne udskrives rundekort, og at systemet håndterer spillere der udgår helt 
eller delvist af en turnering. Han supplerede med at der er nedsat et udvalg som skal 
skrive en opdateret brugermanual, forhåbentlig vil det medvirke til en bedre forståelse af 
systemets muligheder.   
 
FU ønsker at Thomas Vestergaard ansættes på mere tid, ca. 2/3 fuldtidsstilling, og 
dermed får tid til at løse flere opgaver for Unionen. Bl.a. skal han overtage dele af 
Skaksalgets funktioner samt opgaverne efter Bjørn Laursen, som efter mange års 
fremragende indsats for unionen overgår til pensionist tilværelsen pr. 1. april 2015. 
Løsningen bliver herefter udgiftsneutral i forhold til i dag. Ude i fremtiden venter et 
redaktørskifte på Skakbladet, idet Thorbjørn Rosenlund har informeret om sit forventede 
pensionstidspunkt. Når den tid kommer er det planen at organisere Skakbladets 
udgivelse på en anden måde, og derved forhåbentlig opnå en besparelse.  
 
Bent Sørensen – spørger til Lars ambitioner som Nordisk Zonepræsident? 
Lars der skal arbejdes for at opgradere Nordisk Mesterskab til en zoneturnering hurtigst 
muligt. Arbejdet hermed har vi i Nordisk Forbund påbegyndt inden Tromsø, og begge 
ECU præsidentkandidater har nikket til at det kan lade sig gøre, så forhåbentlig kan A.P. 
stadig huske dette! På ECU mødet spurgte den Norske formand om man konkret kan få 2 
pladser til Nordisk Zoneturnering, og det blev der nikket ja til.  Efter Tromsø har jeg 
skrevet til den nye ECU styrelse, og nu er det pludselig besværliggjort, og skal via FIDE, 
så der arbejdes på det, men med usikkert udkomme. Zone præsidentposten medfører 
sæde i FIDE Executive Board, hvor jeg som den eneste kendte Kasparov støtte har fået 
sæde. Posten medfører et årligt møde i FIDE regi. 
 
Bent Sørensen bemærkede at det Nordiske senior samarbejde også godt kunne trænge til 
lidt energi og initiativer, hvis det er muligt. Han efterlyste endvidere lidt oprydning på 
Nordisk Skakforbunds hjemmeside, som trænger grundigt til lidt opdatering. 
Formanden bemærkede hertil at Formanden for Nordisk Skakforbund og den Nordisk 
Zonepræsident ikke var samme person, idet det er forskellige organisationer. Færøerne er 
med i Nordisk Skakforbund, men medlem af Small Nations Zone, så derfor er der en 
forskel.  Der tales dog aktuelt om at forenkle og lægge de 2 organisationer sammen, så det 
hele kan samles på en og samme person. 
 
Hans Milter henviser til den skriftlige beretnings oplysning om at der nu er kommet ny 
pokalturneringsleder, og spørger om der er lavet en aftale med Hotel Svendborg som 
indebærer at også pokalfinalestævnet påtænkes afviklet her?  
Formanden svarede at det jo var Pokalturneringslederen som havde indflydelse herpå. 
Personligt så han gerne at pokalfinalen kom til Svendborg, og FU havde da også modtaget 
tilkendegivelse fra Hotellet om at man gerne ville huse pokalfinalen. 
 
Jesper Dürr spørger til FIDE Chess in School programmet, som nævnes i den skriftlige 
beretning. Han frygter at det som så meget andet fra FIDE vil være forbundet med 
omkostninger?  
Formanden mener at det lige præcis i dette tilfælde ikke vil koste noget, men han er i tvivl 
om hvorvidt skoleskakken kan bruge det til noget. Skoleskakken er jo ikke medlem af 
FIDE, så et evt. samarbejde mellem FIDE og Skoleskakken skal formentlig inkludere 
DSU. Sagen vil blive drøftet på et møde mellem Skoleskakken og DSU på et møde 
omkring 1. oktober.   
  
Jean Mikkelsen ønsker nærmere information om hvorfor 8.HK ikke deltager? Formanden 
oplyste at 8.HK efter påske aflyste deres ordinære delegeretmøde med den begrundelse at 
man ikke kunne finde kandidater til de ledige poster i hovedkredsens forretningsudvalg. 
Alene den beslutning er formentlig i strid med hovedkredsens vedtægter, og da man 
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endnu ikke har indkaldt til delegeretmøde, findes der ikke formandens opfattelse ingen 
som har mandat til at repræsentere hovedkredsen. Der er nu lagt pres på, og 
hovedkredsen har lovet at få indkaldt til delegeretmøde i løbet af september, sker dette 
ikke vil DSU indkalde til delegeretmøde i hovedkredsen, så den atter kan komme med i 
arbejdet.  
 
Særskilt afstemning om FUs planer om udvidet ansættelse af Thomas Vestergaard. 
 
For stemte 1.HK, 2.HK, 3.HK, 4.HK, 6.HK, 7.HK, 9.Hk, Lars-Henrik Bech Hansen, Réne 
Baarup-Christensen, Tom Skovgaard, Aage Olsen , Poul Jacobsen, i alt 14 stemmer.  
Imod stemte 0 stemmer 
Blank stemte 5.HK, 9.HK, i alt 2 stemmer. 
 
Herefter kunne den resterende beretning godkendes enstemmigt. 
 
 

4. Nyt fra hovedkredsene 
1. HK Peter Olsen 
Hovedkredsen vil i det kommende år forsøge at få alle klubber med junior-afdeling til at 
afholde grand prix, og også forsøge at få dem med i  juniorholdturneringen.   
Caissa og Gladsaxe er lagt sammen, hovedkredsen endnu ikke formelt informeret. 
 
2. HK Niels Steen Larsen 
Initiativer i gang for at skaffe flere unge medlemmer. I den sidste periode har der været 
stille i hovedkredsen. Der mangler en ungdomsleder i hovedkredsen Niels Steen Larsen 
fungerer pt. som sådan. Aktuelt arbejdes med at sammensætte Junior Grand Prix serie en 
6-7 stævner i løbet af sæsonen.  
Køge Skakskole startet igen efter sommerferie, ligger aktuelt på 10 - 12 deltagere pr. gang. 
itv. er der heraf indmeldt 6 unge i Køge Skakklub.  
Formand spørger til Køge Skakskole og prøvemedlemsskaber af Køge Skakklub, hvorvidt 
disse indmeldes i DSU? 
Niels Steen Larsen var ikke bekendt hermed, men vil undersøge sagen. 
 
3. HK Hans Milter Pedersen  
Deprimeret over medlems tilbagegang – forklarede om forskellige årsager hertil. 
Der etableres skoleskak nye steder på øen, forhåbentlig positivt. 
Der er god aktivitet i de fleste koordinerede turneringer. 
 
4. HK Kai Bjørnskov 
Desværre har Åbenrå Skakklub måttet opgive den fortsatte eksistens. Alle medlemmer er 
heldigvis fordelt rundt til andre klubber, så det koster ikke medlemmer direkte. Eller er 
hovedkredsens aktivitets- og medlemsniveau stabilt, med de sædvanlige aktiviteter på 
programmet. 
 
5. HK Jean Mikkelsen  
Afviklet Sondex Cup med 108 deltagere og Horsens Lang Weekend med 138 deltagere 
DM i hurtigskak for seniorer med 50+ deltagere i Fredericia. 
5. HK generalforsamling har pålagt sin formand at tage kontakt til 4. HK med forslag om 
hovedkredssammenlægning. 
Lars-Henrik Bech Hansen synes det lyder godt med fusionsinitiativet. Spørger om 
hovedkredsen støtter de 2 store turneringer økonomisk? Spørgsmålet stilles fordi de 2 
turneringer har spurgt om tilskud fra DSU, og fået afslag med henvisning til at de dels 
ikke er normgivende, dels er lokale arrangementer. 
Jean Mikkelsen oplyser at de støttes med hver 2 tusinde kroner fra hovedkredsen.  
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6. HK Claus Andersen 
Hovedkredsen holder nogenlunde samme medlemstal som for et år siden.  
Arbejder sammen med 3. HK om ny hjemmeside udvikling.  Som et led i denne proces 
har man spurgt DSU om adgang til centrale data.  
Formanden bemærkede særligt til dette, at hvis det indebar at der fra DSUs side skulle 
laves programmeringsarbejde for at levere de ønskede data, ville hovedkredsen komme til 
at betale lønomkostningen herfor.  
Ungdoms trænings samlinger lider lidt under at Morten Dreisler har mindre tid pt. Der er 
håb om en bedring, evt. i samarbejde med andre gode forældrekræfter.  
Der arbejdes på at etablere hurtigskak GP serie efter samme model som i 4/5. HK. Poul 
Jacobsen spørger om man vil give adgang til ” ikke-DSU medlemmer” i disse turneringer, 
som et forsøg på at promovere skakken, og foreslår i samme forbindelse at overveje om 
der måske kunne afsættes en person til at tage sig af sådanne nybegyndere med råd og 
vejledning igennem dagen, for derved at give disse en bedre oplevelse. 
Formanden meddelte at Chess House gentager deres GM turnering i 2015, og udvider 
med IM turnering. 
 
7. HK Bent Sørensen  
Medlemstallet er stabilt. Hovedkredsen samarbejder lokalt meget med Dansk Skole Skak 
hvor der afvikles store stævner med op til 400 deltagere i Aalborg Øst - mange 
indvandrere mellem disse.  I oktober afvikles Larsen Nordjyske Mindeturnering. 
Efterlyser betaling for Enkeltmedlemmer, har ikke fået refusion i hverken 2013 eller 
2014. Kasserer Réne Baarup-Christensen oplyser at det konteres interne til 
hovedkredsenes konto i regnskabssystemet, samt at han fremover informerer 
hovedkredskassererne via kontoudtog.  
Formanden opfordrer til at der laves DSU arrangementer på ungdomsfronten, fordi vi 
selv skal tage ansvar for ungdomsarbejde. Måden at få flere medlemmer er at agere selv, 
ikke at læne sig tilbage og håbe på afkast fra skoleskakkens aktiviteter.  
 
9. HK Jesper D. Christiansen 
Meget stabilt medlemstal. Hovedkredsen spørger til pensionist status – og mener at 
førtidspensionister skal have nedsat kontingent.   
Formanden redegjorde for gældende regler i forhold til DSU, nemlig at det er 
folkepensionsalderen som er udløsende for den lavere kontingentsats. 
 
DSUs totale medlemstal viser atter en beskeden stigning inden for de sidste 12 måneder. 
Ikke markant, men endnu en forsigtig indikation om at tilbagegangen er vendt.  
 

5. Økonomi og Regnskab 
Kassereren bemærkede at regnskabet udvikler sig nogenlunde som forventet. OL er 
endnu ikke posteret fuldstændig på plads. 
Jesper Dürr spørger til budgetoverskridelse på overnatning ved DM? Kassereren svarer at 
hotelpriserne i Rebild blev en del dyrere end forventet. 
 

6. Budget for 2015 1. behandling 
Kassereren indledte med en kort redegørelse for det udsendte budgetforslag. 
Forslaget er en kopi af budgettet for 2014, justeret med de ændringer og ønsker som er 
kommet til siden sidste budgetlægning.  Der er tilført yderligere 10.000 kr. til Seniorerne, 
100.000 til den IT udvikling som HB besluttede i Påsken, og endelig er der justeret i 
forhold til forventede lønomkostninger vedrørende hjemmesiden og Skakbladets 
Ekspedition.  Sammenlagt giver FUs budgetforslag et underskud på 11.500 kr. i 2015.  
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Herefter en længere løs snak med diverse spørgsmål og forslag til budgettet.  
Bl.a. spurgte Bent Sørensen ind til hvilke tilskudsmuligheder der er for klubber som 
deltager i divisionsturneringen? Kassereren oplyste at skakliga klubberne kunne søge 
tilskud i forbindelse med overnatning ved dobbeltrunder. Ifølge Bent Sørensen er denne 
oplysning ikke alment tilgængelig, så det besluttedes at divisionsturneringsudvalget skal 
tilsikre at informationen kommer ud til klubberne.  Generelt mener Bent Sørensen at der 
skal ses på en øget tilførsel at midler til divisionsskakken, især Skakligaen.  
Formanden bemærkede hertil at eventuelle øgede støttemidler så skulle kobles sammen 
med forpligtelser, f. eks. til at transmittere hjemmekampe og fællesstævner live på 
internettet. 
 
Drøftelsen afsluttet med en opfordring til at eventuelle ændringsforslag før den endelige 
budgetvedtagelse på novembermødet, fremsendes til FU i meget god tid, så det kan 
præsenteres for HB i god tid.   
 

7. Divisionsturneringen  
Det har været en svær start for den nye divisions TL, som ikke har fået de mest optimale 
arbejdsbetingelser efter overtagelsen af området. Dette betød bl.a. at turneringsplanen er 
kommet ekstremt sent ud, hvilket vanskeliggjorde behandlingen af den plan som skulle 
vedtages. Indledende kritiske kommentarer til proceduren blev aftalt behandlet efter den 
tekniske gennemgang af de enkelte divisioner.  
 
Aage Olsen gennemgik herefter planen for hver enkelt division, startende med 
Skakligaen. Redegørelsen blev langvarig og indeholdt en del såvel kritiske som tekniske 
bemærkninger og svar på spørgsmål som blev stillet løbende. Denne del af behandlingen 
er ikke referategnet, hvorfor der udelukkende refereres konklusioner fra behandlingen af 
dette punkt.  
 
Under behandlingen af den afstandsmæssigt meget krævende 1. div gruppe 2, luftede 
Niels Steen Larsen en idé om at man i næste års planlægning overvejer midtvejs 
fællesstævner som et middel til at reducere de samlede kørselsomkostninger i en gruppe.  
 
HB godkendte hver division efterhånden som de blev gennemgået. I lyset af den pressede 
tidsplan, blev det besluttet at Divisionsturneringsudvalget efterfølgende kan ændre i 
planen, hvis der dukker alvorlige fejl og protester op.  
 
Efter godkendelsen af divisionsturneringsplanen bad formanden om at drøftelsen af 
formalia omkring divisionsplanlægningen udskydes til november mødet. HB tilsluttede 
sig dette med en beklagelse af at det i år ikke har været muligt at overholde normale 
procedurer, og forsøger at sikre bedre procedurer fremadrettet. 
 
En henvendelse til divisionsturneringslederen fra Morten Fabrin om emnet forelægges 
for og behandles af HB på førstkommende HB møde, altså november. 
 
b. Forslag fra Bov Skakklub  
 
Kai Bjørnskov begrundede forslaget yderligere, og understregede at forslaget handler om 
spillere som er opdraget i Bov, og vælger at læse videre i nærmeste større by sydpå. Der er 
ikke tale om rekrutteringsmuligheder for nye spillere, men et ønske om fortsat at kunne 
benytte spillere som har været en del af klubben gennem længere tid.  
Der udspandt sig herefter en lang og intens debat med mange indlæg for og imod 
forslaget, som flere HB medlemmer mente havde den ulempe at det åbnede op for 
yderligere anvendelse af udenlandske spillere i divisionsturneringen. Efterhånden 
diskuterede man sig dog til rette om at imødekomme Bovs ønske, med en dispensation 
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som ikke giver mulighed for misbrug af intentionerne i forslaget.  
 
Formulering af dispensation til Bov. 
 
Dispensation til Pg. 10 "Anvendelse af spillere": 
Det tillades dog, at spillere med bopæl i Slesvig-Holsten, der har været medlem i Bov 
Skakklub i de seneste 2 sæsoner, spiller på Bov's hold i divisionsturneringen også i 
indeværende sæson 2014-2015. 
 
For forslaget stemte 2.HK, 3.HK, 4.HK, 5.HK, 6.HK, 7.HK, Lars-Henrik Bech Hansen, 
Réne Baarup-Christensen, Poul Jacobsen, i alt 10 stemmer. 
Imod forslaget stemte 1.HK, 9.HK, Aage Olsen, i alt 5 stemmer.  
Blank stemte Tom Skovgaard. 
 

8. FIDEs regler for skak pr. 1/7 2014  
Formanden redegjorde for tilblivelsen af en mildere udlægning af FIDEs mobil telefon 
reglementet, og hvorfor denne, trods intentioner herom, ikke nåede at blive formelt 
vedtaget i Tromsø. Det er tilkendegivet at den vil blive vedtaget senere, hvorfor FU har 
besluttet at foreslå de mildere regler indført i DSUs EMT reglement og 
divisionsturnerings reglement allerede nu, i forventning om at de senere vedtages i FIDE 
regi. Formanden læste herefter FUs forslag op, og gjorde opmærksom på at vi bevidst 
ikke medtog afsnittet om dommerens adgang til at person visitere, da Dansk Skak Union 
som bekendt fraråder dette. 
Jesper D. Christiansen udtrykte tilfredshed med FUs bestræbelser på at indføre mindre 
respektive bestemmelser.  
Kai Bjørnskov ville gerne rose FU for forslaget, som han finder til at leve med. 
Aage Olsen gør opmærksom på at dette forslag kun gælder DSU regler, så hvis 
hovedkredsene vil indføre dem i egne turneringer, skal de aktivt beslutte det for de 
turneringer som skal omfattes.  
Vedrørende visitationsspørgsmålet har formanden spurgt i FIDEs Rules Commission 
hvad der har forret, hvis en FIDE regel er i strid med national lovgivning. Svaret herfra 
var helt klart, at national lovgivning kommer i første række. Dette indføres i FIDEs 
turneringsregler snarest muligt. 
 
FUs forslag om tilføjelser til EMT reglementet blev herefter sat under afstemning. 
For forslaget stemte alle minus 5. HK, som undlod at stemme. 
 
Forslaget således vedtaget med 15 stemmer for, 0 imod og 1 blank. 
  

9. Seniorskak.  
Redegørelse fra formanden om behandlingen af danske seniorforslag i forhold til FIDE. 
Ved mødet i FIDEs seniorkomite blev forslagene nævnt som indkomne, og det blev med 
det samme meddelt at man agtede at nedsætte et udvalg til behandling af dem, hvorefter 
den sag var færdigbehandlet.   
 
Formanden oplyste videre at man internationalt vil ændre seniorbetegnelserne så man 
fremover taler om mesterskaber for 50+ og 65+, hvilket vi følgelig også vil foreslå i DK. 
 
Forslag til ny formulering af § 4.3.2 vedtaget, med en konsekvensrettelse af 
afsnitsoverskriften, så den efter vedtagelsen hedder: ”Bestemmelser for DM 50+ 
henholdsvis DM 65+”.  
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10. Eventuelt  
Claus Andersen – spørger til landstrænernes dispositionsret? Er det landstrænerne som 
bestemmer hvilke turneringer spillerne kan få støtte til. Formanden bekræftede at det 
forholder sig således. 
 
Peter Olsen udtrykker ønske om at turneringsindbydelser fjernes fra hjemmesiden når de 
ikke længere er aktuelle.   
Tom Skovgaard vil vende ønsket med Thomas Vestergaard, og oplyste i øvrigt at der var 
afholdt møde med vores hjemmeside leverandør, og herunder indført forskellige af de 
forbedringer Claus Andersen havde efterlyst på Påskens HB møde. 
Peter Olsen bemærkede at han for godt et år siden havde foreslået alle hovedkredse at 
linke fra deres hjemmesider til Dansk Skaksalg. Når han kigger rundt er det meget få som 
har fået sat dette link op.  
René Baarup-Christensen oplyste at opkrævningerne af kontingent ikke sker rettidigt i 
flere hovedkredse. Han spørger i den forbindelse om det vil være nemmere at han 
foretager opkrævningen fra central hold, så det sker rettidigt i hele landet. 
Jean Mikkelsen reklamerede for Evans Skakklubs arrangement i Vejle med Jusupov. 
 
Formanden efterlyste emner til Seminaret i November. Han foreslår at formalia 
diskussionen om divisionsturneringen tages om lørdagen, og ligeledes samme dag at 
behandle indhold af en kommende systematisk henvendelse til klubberne. Endelig 
påtænker han en foredragsholder som kan levere noget inspiration til Unionens 
fremtidige arbejde, der er endnu ikke fundet nogen, men han ser gerne at vi inviterer 
formanden for det Norske Forbund, til at fortælle om Magnus effekten, skak i fjernsynet 
etc etc.  
  
Hans Milter mener at man i stedet skal bruge lidt tid på at samle op på de seneste 
seminarer, og finde ud af hvad der rent faktisk er kommet ud af dem.  
 
Kai Bjørnskov sidder med en fornemmelse af at vi bruger for lidt på breddeskakken, 
måske skal vi overveje om vi kan forbedre deres forhold lidt.  Hvordan gør vi det 
attraktivt for dem, i en periode hvor vi ellers udelukkende koncentrerer os om en 
tiltagende elitisering?  Er der nogen som har fundet de vises sten på dette område? 
Forespurgt af formanden tilkendegav Kai Bjørnskov at han godt kunne lave et oplæg 
herom til seminaret i november. 
 
Hans Milter Pedersen nævnte Præstø som et eksempel på en klub der laver forskellige 
sociale tiltag for at gøre det sjovere at være skakspiller. 
 
Poul Jacobsen bemærkede at det egentlig var meningen at HB i dag skulle have besluttet 
at indføre en Kvinde DM klasse ved påskestævnet. DM arrangørerne har spurgt om 
muligheden for at oprette klassen.   
Formanden oplyser at der kommer beslutningsforslag herom til HB møde i November og 
kvindelandstræneren er positiv overfor forslaget . 
Peter Olsen spørger hvordan man vil sikre sig tilstrækkelig høj kvalitet i en kvinde DM 
klasse, så det ikke igen bliver nødvendigt at aflyse den? 
Formanden svarer hertil at det er vigtigere der er en DM titel at spille om, således der er 
et signal til de kvindelige spillere om at man altså kan vinde noget, f. eks. et DM. 
Kvindelandstræneren kan bruge titlen som en gulerod i det påbegyndte ungdomsarbejde, 
og FU vil foreslå at vi bakker økonomisk op ved at indføre en førstepræmie på kr. 2.000, 
mens resten af præmierne skal komme fra indskuddet. 
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Hans Milter Pedersen spørger hvad der skal ske med dommeruddannelser nu da Lau 
Bjerno er stoppet. Formanden oplyste at Vagn Lauridsen overtager uddannelsen af nye 
dommere.  
 
Bent Sørensen spørger hvor november mødet skal holdes, og hvad tid det skal begynde. 
Det er ret vanskeligt at nå Svendborg før middag, hvis man skal med tog fra Nordjylland 
om morgenen.  
Formanden opfordrede til at HB medlemmerne snakker sammen, og aftaler at mødes i f. 
eks. Fredericia eller Middelfart og Nyborg, og her køres fælles til Svendborg. Så vil det 
normalt være muligt at være i Svendborg til kl. 10:30. 
 
 


