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Nuværende formulering 
 

Ny formulering 

Dansk Skak Unions egen organisation: 
 

Dansk Skak Unions egen organisation: 

1.1.1. Delegeretmødet 
Hvert år i forbindelse med DSU’s enkeltmandsturnering i 

påsken afholdes delegeretmødet, der er unionens højeste 

myndighed. 

 

Alle medlemmer af DSU kan deltage i delegeretmødet, dog har 

kun klubformænd for klubber med mindst 8 medlemmer 

stemmeret med det antal stemmer, som klubben har medlemmer. 

Delegeretmødet vælger formanden for DSU, kassereren og 3 

medlemmer, som tilsammen udgør et fem mand stort 

Forretningsudvalg. 

 

 

Uændret 

 

1.1.2. Forretningsudvalget 
Forretningsudvalget varetager under ansvar over for 

delegeretmødet og med respekt af de beføjelser, der er tillagt 

hovedbestyrelsen, den daglige ledelse af unionen. 

 

 

Uændret 

1.1.3. Hovedbestyrelsen 
Hovedbestyrelsen består af repræsentanter for hovedkredsene og 

Forretningsudvalgets medlemmer. 

Hovedbestyrelsen mødes fire gange årligt og på mødet i 

August/September fastsættes budgettet for det kommende 

kalenderår. 

Hovedbestyrelsen fastsætter reglementer for unionens 

turneringer og varetager ansættelsesforhold. 

 

 

Uændret 

 

  



1.1.4. Hovedkredsene 
Den geografiske opdeling kan gå på tværs af amtsgrænser, da 

den enkelte klub selv bestemmer gennem hvilken hovedkreds 

den søger medlemskab af DSU. 

 

Hovedkreds:  Geografisk område: 

 

1. Hovedkreds  Storkøbenhavn 

2. Hovedkreds  Lolland, Falster, Møn, Syd- og 

Nordvestsjælland 

3. Hovedkreds  Fyn + Omkringliggende Øer 

4. Hovedkreds  Sønderjylland 

5. Hovedkreds  Midtjylland 

6. Hovedkreds  Århusområdet 

7. Hovedkreds  Nordjylland 

8. Hovedkreds  Nordøstsjælland og Bornholm 

9. Hovedkreds  Vestjylland 

 

De enkelte hovedkredse varetager den interne administration 

selvstændigt inden for DSU’s loves rammer, og der er for hver 

af de 9 hovedkredse vedtaget love, som vedrører den enkelte 

hovedkreds. Såvel oprindeligt vedtagne love for hovedkredsene, 

som de til enhver tid tilkomne ændringer skal tilstilles 

forretningsudvalget. 

 

Alle hovedkredse vælger en repræsentant til DSU’s 

hovedbestyrelse. 

 

Hovedkredsrepræsentanten 

 Forelægger i hovedbestyrelsen sager, som 

hovedkredsmødet eller hovedkredsbestyrelsen 

vedtager at fremme 

 Medvirker i hovedbestyrelsens arbejde med DSU’s 

anliggender og er 

 Er bindeled mellem hovedkredsens klubber og DSU 

 

Hovedkredskassereren opkræver både unionskontingentet og 

Hovedkredsene 
Den enkelte klub bestemmer selv gennem hvilken hovedkreds 

den søger medlemskab af DSU. 

 

Hovedkreds:  Geografisk område: 

 

1. Hovedkreds  Storkøbenhavn 

2. Hovedkreds  Lolland, Falster, Møn, Syd- og 

Nordvestsjælland 

3. Hovedkreds  Fyn + Omkringliggende Øer 

Sydjysk  

Hovedkreds  Sønderjylland + dele af Midtjylland 

6. Hovedkreds  Østjylland 

7. Hovedkreds  Nordjylland 

8. Hovedkreds  Nordøstsjælland og Bornholm 

9. Hovedkreds  Vestjylland + dele af Midtjylland 

 

De enkelte hovedkredse varetager den interne administration 

selvstændigt inden for DSU’s loves rammer, og der er for hver 

af de 8 hovedkredse vedtaget love, som vedrører den enkelte 

hovedkreds. Såvel oprindeligt vedtagne love for hovedkredsene, 

som de til enhver tid tilkomne ændringer skal tilstilles 

forretningsudvalget. 

 

Alle hovedkredse vælger en repræsentant til DSU’s 

hovedbestyrelse. 

 

Hovedkredsrepræsentanten 

 Forelægger i hovedbestyrelsen sager, som 

hovedkredsmødet eller hovedkredsbestyrelsen 

vedtager at fremme 

 Medvirker i hovedbestyrelsens arbejde med DSU’s 

anliggender 

 Er bindeled mellem hovedkredsens klubber og DSU 

 

Hovedkredskassereren opkræver både unionskontingentet og 

hovedkreds-kontingentet hos hovedkredsens klubber. 



hovedkreds-kontingentet hos hovedkredsens klubber. 

 

Hovedkredsene uddeler sine love og vedtægter til 

hovedkredsens klubber. 

 

 
 

 

 

Hovedkredsene uddeler deres love og vedtægter til 

hovedkredsens klubber. 

 

 
 



1.1.5. Rådgivningsvirksomhed 
Udover at lede DSU’s daglige administration fungerer 

Forretningsudvalget i samarbejde med hovedkredsenes 

tillidsfolk som rådgiver for de enkelte klubber. 

I hvert nummer af Skakbladet findes adresser på 

Forretningsudvalgets medlemmer. 

 

 

Uændret 

1.1.6. Juniorarbejdet 
Dansk Skak Unions arbejde for juniorer omfatter: 

1.1.6.1. Udsendelse af juniorer til udenlandske turneringer 

De mest talentfulde juniorer får lejlighed til at deltage i 

udenlandske turneringer og høster dermed international erfaring, 

der med tiden vil komme den enkelte spiller og dansk skak til 

gode. Det er juniorlandstræneren, som udtager juniorer til 

udenlandske turneringer. 

 

 

Uændret 

1.1.6.2. Afholdelse af danmarksmesterskab for juniorer 

Ved påskestævnet har de bedste juniorer mulighed for at deltage 

i kandidatklassen, selv om deres ratingtal ellers ikke ville 

berettige til det. Den bedst placerede junior i kandidatklassen 

bliver Junior-Danmarksmester for det pågældende år. 

 

 

Uændret 

1.1.6.3. Juniorstyrketræning 

Træning af de bedste juniorer varetages af juniorlandstræneren, 

som vælger de juniorer der kan deltage. 

 

 

Uændret 

1.1.6.4. Skaklejre 

DSU støtter skaklejre, hvor det sociale er i centrum. Dette 

administreres af FU. 

 

 

Uændret 

  



1.1.6.5. Instruktørmateriale 

DSU har udgivet undervisningsmateriale til instruktører af 

juniorer. Materialet er tilgængeligt på DSU’s hjemmeside og 

DSU’s CD-ROM. 

 

Instruktørmateriale 

DSU har udgivet undervisningsmateriale til instruktører af 

juniorer. Materialet er tilgængeligt på DSU’s hjemmeside. 

1.1.7. Undervisningsvirksomhed 
Dansk Skak Unions undervisningsvirksomhed, der omfatter 

dommerkurser og andre relevante lederuddannelser, har dels til 

formål at uddanne kompetente dommere, dels at fremme 

skaklivet på lokalt plan gennem udveksling af erfaringer og 

ideer. 

 

 

Uændret 

1.1.8. Skakbladet 
Dansk Skak Union udgiver et medlemsblad, Skakbladet, som 

seks gange årligt tilsendes til medlemmerne. Bladet bringer 

nyheder fra skakverdenen, kommenterede partier fra større 

skakbegivenheder, udskriver konkurrencer for læserne m.v. 

Skakbladet bringer løbende orientering om unionens virke på 

forskellige områder og fungerer som kommunikationsmiddel 

mellem klubberne og medlemmerne, idet der bringes 

læserbreve, indbydelser m.v. 

Skakbladet forsøger at knytte landets bedste spillere og 

skribenter til sig som medarbejdere. 

 

Skakbladet 
Dansk Skak Union udgiver et medlemsblad, Skakbladet, som 

seks gange årligt tilsendes medlemmerne. Bladet bringer 

nyheder fra skakverdenen, kommenterede partier fra større 

skakbegivenheder, udskriver konkurrencer for læserne m.v. 

Skakbladet bringer løbende orientering om unionens virke på 

forskellige områder og fungerer som kommunikationsmiddel 

mellem klubberne og medlemmerne, idet der bringes 

læserbreve, indbydelser m.v. 

Skakbladet forsøger at knytte landets bedste spillere og 

skribenter til sig som medarbejdere. 

 

1.1.9. Skakbladets ekspedition 
Skakbladets ekspedition er Dansk Skak Unions 

“udsendelsescentral”, hvorfra Skakbladet, 

hovedbestyrelsesreferater m.v. udsendes til klubber og 

medlemmer. 

 

 

Slettes 

  



1.1.10. Dansk Skaksalg 
Dansk Skak Union forhandler skakmateriel, brikker, brætter, 

bøger, tryksager, skakcomputere m.v. til rimelige priser gennem 

sin egen forretning, Dansk Skaksalg ApS, der indgår i Dansk 

Skak Unions regnskab. Skaksalget findes på internettet under 

www.skaksalg.dk  

 

 

Uændret 

1.1.11. Dansk Skakunions hjemmesider på Internet 
www.skak.dk og www.skakserver.dk  

 

I 1996 etableredes unionens hjemmeside. Siden da har Dansk 

Skak Union været at finde under www.skak.dk på internet. 

 

Gennem hjemmesiden kan alle skakinteresserede følge danske 

og internationale skakbegivenheder. Ydermere er hjemmesiden 

en generel kommunikations- og informationskanal til det danske 

og internationale skakmiljø. 

 

Siden 2007 har DSU haft egen spilserver på adressen 

www.skakserver.dk, hvor unionens medlemmer gratis kan spille 

online skak. Udefrakommende skakspillere kan endvidere købe 

sig adgang til siden som netmedlemmer.  

 

Dansk Skak Unions hjemmesider på Internet 
www.skak.dk og www.skakserver.dk  

 

Gennem hjemmesiden kan alle skakinteresserede følge danske 

og internationale skakbegivenheder. Ydermere er hjemmesiden 

en generel kommunikations- og informationskanal til det danske 

og internationale skakmiljø. 

 

 

1.1.12. Dansk Skak Unions presseservice 
Dansk Skak Unions presseservice er en resultat- og 

presseformidlingsservice for landets aviser, skakjournalister og 

andre skakinteresserede. 

Større internationale skakbegivenheder, danske skakspilleres 

præstationer i udlandet og danske turneringsarrangørers 

pressemeddelelser før, under og efter en skakbegivenhed 

distribueres til de fleste større dagblade samt radio og TV. 

 

 

Uændret 

  

http://www.skaksalg.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.skakserver.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.skakserver.dk/


1.1.13. Dansk Skak Unions ratingkomité og ratingkartotek 
Det daglige arbejde med registrering, ajourføring og beregning 

af danske skakspilleres ratingtal (styrketal) er lagt i hænderne på 

Dansk Skak Unions ratingkomité og ratingkartotek. 

 

Dansk Skak Unions ratingkomité og ratingkartotek 
Det daglige arbejde med registrering, ajourføring og beregning 

af danske skakspilleres ratingtal (styrketal) er lagt i hænderne på 

Dansk Skak Unions ratingkomité. 

 

1.1.14. Dansk Skak Unions skaknævn 
Dansk Skak Unions Skaknævn består af tre medlemmer, der 

afgør sager om fortolkning af Dansk Skak Unions love, 

reglementer for unionens turneringer og spørgsmål om FIDE’s 

regler for skak. 

 

Dansk Skak Unions Skaknævn 
Dansk Skak Unions Skaknævn består af tre medlemmer, der 

afgør sager om fortolkning af Dansk Skak Unions love, 

reglementer for unionens turneringer og spørgsmål om FIDE’s 

regler for skak. Kontaktadresse er skaknaevn@skak.dk 

 

1.1.15. Udvalg 
Dansk Skak Union har nedsat en række udvalg som fungerer 

som rådgivende for forretningsudvalget. Udvalgene udfører de 

opgaver, som forretningsudvalget anmoder om, inden for 

rammerne af det budget hovedbestyrelsen har vedtaget. 

 

 

Uændret 

1.1.15.1. Skak.dk Udvalget 

Udvalget samarbejder med videreudvikling og vedligeholdelse 

af www.skak.dk i samarbejde med leverandøren.  

 

 

Slettes 

1.1.15.2. IT-Udvalget 

Udvalget arbejder med den daglige drift af unionens 

hjemmesider. 

 

 

Uændret 

 

  

http://www.skak.dk/


1.1.15.3. Ungdomsudvalget 

Udvalgets arbejder med forbedring af vilkårene for 

ungdomsskakken i Dansk Skak Union.  

 

Dette arbejde kan bl.a. omfatte: 

 Ungdomsdanmarksmesterskaber, aldersinddelt i 

overensstemmelse med FIDE’s aldersinddeling for 

ungdoms-VM og – EM 

 

 Juniorhold-DM 

 

 Samarbejde med juniorlandstræneren 

 

 Aktiviteter og koordinering for ungdom på landsplan 

 

 Information for ungdom på DSU’s website 

 

 Ungdomsaktiviteter på Skak.dk 

 

Ungdomsudvalget 

Udvalget arbejder med forbedring af vilkårene for 

ungdomsskakken i Dansk Skak Union.  

 

Dette arbejde kan bl.a. omfatte: 

 Ungdomsdanmarksmesterskaber, aldersinddelt i 

overensstemmelse med FIDE’s aldersinddeling for 

ungdoms-VM og – EM 

 

 Ungdoms Hold-DM 

 

 Samarbejde med ungdomslandstræneren 

 

 Aktiviteter og koordinering for ungdom på landsplan 

 

 Administration af U-GP 

 

 Information for ungdom på DSU’s website 

 

 Ungdomsaktiviteter på Skak.dk 

 

1.1.15.4. Divisionsturneringsudvalget 

Udvalget refererer til hovedbestyrelsen med hensyn til 

turneringsplanlægning af divisionsturneringen, og sikrer 

herunder koordinering af turneringen i forhold til Dansk 

Skoleskak, Bundesligaen m.fl. med henblik på at undgå 

datosammenfald. 

 

Divisionsturneringsudvalget 

Udvalget refererer til hovedbestyrelsen med hensyn til 

planlægning af divisionsturneringen, og sikrer herunder 

koordinering af turneringen i henhold til 

divisionsturneringsreglementet med henblik på at undgå 

datosammenfald. 

 

1.1.15.5. Informationsudvalget 

Udvalget arbejder med koordinering af unionens information til 

medlemmer og andre skakinteresserede på www.dsu.dk og i 

skakbladet. Udvalget yder bidrag til udviklingen af unionens 

informationspolitik, planlægger og gennemfører valget af årets 

skakspiller. 

 

 

Uændret 

http://www.dsu.dk/


1.1.15.6. Økonomi og Kartoteksudvalget 

Udvalget arbejder med den tekniske udvikling og 

vedligeholdelse af unionens administrative systemer. 

 

 

Slettes 

1.1.15.7. K-Skak Udvalget 

Udvalget arbejder for at forbedre vilkårene for K-skak spillerne i                      

Dansk Skak Union 

 

 

Uændret 

1.1.15.8. Regeludvalget 

Udvalget udarbejder udkast til ændringer i Dansk Skak Unions 

reglementer, efter anmodning fra forretningsudvalget, eller på 

eget initiativ.  

Udvalget udarbejder en dansk oversættelse af FIDE’s regler for 

skakspillet og rådgiver hovedbestyrelsen i reglementstekniske 

spørgsmål. 

Udvalget støtter lederen af dommeruddannelsen i sit arbejde.  

 

Regeludvalget 

Udvalget udarbejder udkast til ændringer i Dansk Skak Unions 

reglementer, efter anmodning fra forretningsudvalget, eller på 

eget initiativ.  

Udvalget udarbejder en dansk oversættelse af FIDE’s regler for 

skakspillet og rådgiver hovedbestyrelsen i reglementstekniske 

spørgsmål. 

Udvalget støtter lederen af dommeruddannelsen i dennes 

arbejde.  

 

1.1.15.9. Turneringsudvalget 

Udvalget kan komme med forslag til ændringer i DM-

reglementet, koordinerede turneringer, pokalturneringen og DM 

i hurtigskak. 

 

Udvalget kan komme med økonomiske overvejelser og forslag i 

forbindelse med afholdelsen af ovennævnte arrangementer. 

 

Udvalget foretager de nødvendige besigtigelser og rådgiver 

arrangørerne af ovennævnte turneringer. 

 

Udvalget afgiver indstilling til forretningsudvalget om 

udpegning af arrangører til ovennævnte turneringer. 

 

 

Udgået 

  



1.1.15.10. Kvinde- og Pigeskakudvalget 

Udvalget kan komme med forslag vedrørede ændringer OL-

udtagelseskriterierne, samt andre internationale turneringer om 

EM, NM og VM. 

 

Udvalget kan komme med forslag og økonomiske overvejelser, 

som kan hjælpe med at starte egentlige kvindeturneringer i 

Danmark op. 

 

Udvalget kan fremkomme med forslag, som kan forbedre 

eliteniveauet for de danske spillere omkring top 10. 

 

Udvalget gør sig overvejelser om hvordan man kan sikre flere 

kvinder og piger i Dansk Skak Union og hvordan de fremkomne 

pigetalenter videreudvikles. 

 

Udvalget gør sig tanker omkring et samarbejde mellem Dansk 

Skole Skak og Dansk Skak Union, som kommer begge 

organisationer til gavn inden for pigeskakken. 

 

Uændret 

1.1.15.11. Seniorudvalget 

Udvalget arbejder for at forbedre vilkårene for seniorspillerne i 

Dansk Skak Union. 

 

 

Uændret 

1.1.15.12. Eliteudvalget 

Eliteudvalget er forretningsudvalgets rådgivende udvalg vedr. 

eliteskakken i regi af Dansk Skak Union. Udvalget arbejder med 

og rådgiver FU og landstræneren om eliteskakken, hvilket bl.a. 

kan omfatte dansk skaks deltagelse i FIDE-arrangementer, 

elitepolitik og -strategi, landstrænerrollen og økonomi og 

prioritering vedr. eliteskakken. 

 

Såfremt DSU har ansat/udpeget en landstræner, skal 

landstræneren indgå i eliteudvalget og benytte dette udvalg til 

sparring i forbindelse med sit arbejde. 

 

 

Uændret 



Såfremt der ikke er udpeget en person til landstrænerposten, kan 

landstrænerens rolle varetages af FU’s eliteudvalg. 

Eliteudvalgets sammensætning besluttes i dette tilfælde af HB, 

mens eliteudvalget selv vælger, hvorledes opgaverne konkret 

fordeles og varetages i udvalget 

1.1.15.13. Lederudviklingsudvalg 

Udvalget arbejder for at motivere og uddanne ledere i Dansk 

Skak Union 

 

Herudover har Dansk Skak Union et tæt samarbejde med de 

følgende interesseorganisationer: 

 

 

Uændret 

 

  



1.1.16. Dansk Skak Unions støtteforening 
 

Foreningens formål er at yde støtte til: 

 

 Internationale skakturneringer i Danmark. 

 Andre formål, som bestyrelsen finder gavnlige for 

dansk skak internationalt, herunder unge spilleres 

turneringsdeltagelse. 

 ’ 

Således lyder formålsparagraffen i Dansk Skak Unions 

Støtteforening efter seneste lovændring i juni 1986. 

 

Foreningen blev stiftet i 1963, og siden da har den ydet støtte til 

næsten hver eneste internationale turnering i Danmark, ofte med 

beløb på omkring 10 % af udgifterne.  

 

Derudover har foreningen i årenes løb givet tilskud til mange 

danske spillere, når de har deltaget i turneringer i udlandet, og 

den har støttet forskellige andre skak-aktiviteter, der har været 

med til at højne standarden i dansk skak. 

 

Foreningen søger i særlig grad at hjælpe med støtte til unge, 

lovende spillere, der søger international erfaring. 

 

Ansøgninger om støtte sendes til formanden og skal være 

ledsaget af oplysninger om turneringens art og styrke samt af et 

budget over indtægter og udgifter.  

 

Støtteforeningens økonomi er først og fremmest baseret på 

medlemmernes kontingent. Det årlige minimumskontingent er 

på 100 kr., det har kunnet fastholdes så lavt i kraft af, at mange 

medlemmer frivilligt indbetaler et større beløb.  

 

Medlemmerne bliver ved en årlig rundskrivelse orienteret om 

foreningens arbejde i det forløbne år, om foreningens økonomi 

og medlemssituation.  

 

 

Uændret 



Enkeltpersoner, foreninger, klubber og firmaer kan optages som 

medlemmer. Dette sker ved henvendelse til formanden, hvis 

adresse er på bagsiden af Skakbladet eller ved indbetaling på 

foreningens girokonto-nr. 8 06 43 93. 

 

Støtteforeningen har udarbejdet en vejledning for 

turneringsarrangører, hvor der gives gode råd om hvordan 

forarbejdet, økonomien, selve turneringen og meget mere kan 

gribes an. Vejledningen kan gratis rekvireres hos 

Støtteforeningens formand. 

 

1.1.17. Dansk Skakdommerforening 
Dansk Skakdommerforening repræsenterer skakdommere og 

dommere. 

 

 

Dansk Skakdommerforening 
Dansk Skakdommerforening repræsenterer skakdommere. 

 

1.1.18. Nationalt samarbejde 
På nationalt plan har Dansk Skak Union et tæt samarbejde med 

følgende forbund: 

 

Danmarks Tankesports-Forbund (DTF) er en sammenslutning af 

forbund, der udøver organiseret tankesport under 

konkurrencemæssige vilkår. 

 

Forbundet består af Danmarks Bridgeforbund, Dansk Skak 

Union, Dansk Skole Skak, Dansk Backgammon Forbund, Dansk 

l’Hombre Union, Dansk Othello Forbund og Dansk Go Forbund. 

 

 

Nationalt samarbejde 
På nationalt plan er Dansk Skak Union medlem af   

Danmarks Tankesports-Forbund (DTF), der er en 

sammenslutning af forbund, der udøver organiseret tankesport 

under konkurrencemæssige vilkår. 

 

  



1.1.19. Internationalt samarbejde 
DSU deltager i det internationale samarbejde gennem følgende 

forbund: 

 

Verdensskakforbundet, Fédération Internationale des Échecs 

(FIDE), stiftet 20. juli 1924 i Paris. 

 

FIDE afholder hvert andet år internationale holdturneringer 

(Olympiader), hvor de tilsluttede nationer kan sende sine 

stærkeste spillere. 

 

Verdensmesterskabet i skak for herrer og damer afholdes efter 

regler vedtaget af FIDE. 

 

Verdenskorrespondanceskakforbundet, International 

Correspondance Chess Federation (ICCF), er en 

sammenslutning af landenes skakforbund med det formål at 

udvikle korrespondanceskakspillet ved at arrangere holdkampe 

mellem forbundene og individuelle kampe, herunder kampe om 

verdensmesterskabet i skak pr. korrespondance. 

 

Nordisk Skakforbund er en sammenslutning af de danske, finske, 

islandske, norske, svenske og færøske skakforbund til fremme af 

skaksamarbejdet i Norden. Forbundet arrangerer hvert tredje år 

en enkeltmandsturnering, Nordisk Turnering, hvor ethvert 

medlem af de nævnte forbund kan deltage, og hvor der bl.a. 

kæmpes om Nordensmesterskabet. 

 

Selve DSU’s organisation er bygget op omkring følgende 

spilleformer: 

 

 

Internationalt samarbejde 
DSU deltager i det internationale samarbejde gennem følgende 

forbund: 

 

Verdensskakforbundet, Fédération Internationale des Échecs 

(FIDE), stiftet 20. juli 1924 i Paris. 

 

FIDE afholder hvert andet år internationale holdturneringer 

(Olympiader), hvor de tilsluttede nationer kan sende sine 

stærkeste spillere. 

 

Verdensmesterskabet i skak for herrer og damer afholdes efter 

regler vedtaget af FIDE. 

 

Verdenskorrespondanceskakforbundet, International 

Correspondance Chess Federation (ICCF), er en 

sammenslutning af landenes skakforbund med det formål at 

udvikle korrespondanceskakspillet ved at arrangere holdkampe 

mellem forbundene og individuelle kampe, herunder kampe om 

verdensmesterskabet i skak pr. korrespondance. 

 

Nordisk Skakforbund er en sammenslutning af de danske, finske, 

islandske, norske, svenske og færøske skakforbund til fremme af 

skaksamarbejdet i Norden. Forbundet arrangerer hvert tredje år 

en enkeltmandsturnering, Nordisk Turnering, hvor ethvert 

medlem af de nævnte forbund kan deltage, og hvor der bl.a. 

kæmpes om Nordisk Mesterskab. 

 

  



1.1.20. Nærskak 

1.1.20.1. Individuelt: 

Hvert år i påsken, med deltagelse af flere hundrede spillere, 

kæmpes der om det individuelle Danmarksmesterskab i skak.  

Koordineret med DM spilles der over hele landet i løbet af året 

lokale turneringer, således at resultater opnået i disse har 

gyldighed ved DM. 

 

 

Uændret 

1.1.20.2. Hold: 

Hvert år afholdes en landsomfattende 8-mands-holdturnering 

mellem unionens klubber. Denne turnering består af en 

divisionsturnering i 3 divisioner og en holdturnering med 5-6 

klasser i de enkelte hovedkredse.  

 

Endvidere afholdes hvert år en pokalturnering for unionens 

klubber, dog kun med fire spillere på hvert hold. 

 

 

Holdskak: 

Hvert år afholdes en holdturnering mellem unionens klubber. 

Denne turnering består af en divisionsturnering og en 

holdturnering med et antal klasser i de enkelte hovedkredse.  

 

Endvidere afholdes hvert år en pokalturnering for unionens 

klubber. 

 

1.1.21. Korrespondanceskak 
Ligesom der i nærskak spilles turneringer under flere former, 

spilles der EMT, divisions- og holdturnering samt 

pokalturnering pr. brev, fax og e-mail, naturligvis tilpasset de 

enkelte former for skak. 

 

Desuden spilles såkaldte tematurneringer, det vil sige 

turneringer, hvor deltagerne er forpligtede til at spille en bestemt 

åbning(tema). 

 

 

Korrespondanceskak 
Ligesom i nærskak spilles der turneringer under flere former. 

  



1.1.22. Problemskak 
Problemskak er en selvstændig form for skak, der har 

spilleregler tilfælles med praktisk skak (spilleskak), men som 

dog har mange forskelligheder fra denne. Hvor spilleskak 

normalt foregår som en kamp mellem to modstandere, der 

forsøger at forhindre hinandens planer, er der tale om 

konstruerede stillinger i problemskak.  

 

Dansk Skak Union har til stadighed søgt at støtte interessen for 

problemskak ved at afgive plads til opgaver, artikler, 

meddelelser etc. i Skakbladet. 

 

Skakbladets løserturnering er åben for enhver læser af 

Skakbladet. Nye løsere modtager et gavekort til Dansk Skaksalg 

ApS eller til problemafdelingens eget bogsalg første gang 250 

points opnås. Gavekortets beløb er f.t. 150 kr. 

 

Dansk Skak Union er repræsenteret i FIDE’s kommission for 

problemskak og deltager i de af FIDE arrangerede 

problemskakturneringer. 

 

Problemskakinteresserede kan melde sig ind i Dansk 

Skakproblem Klub (DSK). Det gratis medlemsblad Thema 

Danicum udkommer fire gange årligt med i alt ca. 100 sider. 

DSK har et omfattende problemskakbibliotek til udlån blandt 

medlemmerne. 

 

 

Uændret 

  



1.2. Økonomi 
Hovedbestyrelsen vedtager hvert år på sit møde i 4. kvartal de 

økonomiske rammer for det efterfølgende kalenderår. 

Den daglige administration af unionens økonomi varetages af 

kassereren i Forretningsudvalget. 

 

 

Uændret 

1.2.1. Fonde og legater 
Dansk Skak Union administrerer de nedennævnte fonde og 

legater, som venlige mennesker ud fra deres store kærlighed til 

skakspillet har skænket. 

 

 

Uændret 

 

1.2.1.1. Johs. Johnsens fond 

De årlige udbetalinger går til Danmarksmesteren i nærskak og 

vinderen af divisionsturneringen, Danmarksmesterskabet for 

hold. Fonden bestyres af Gentofte Kommune og kan ikke søges. 

 

 

Uændret 

1.2.1.2. A. Buusmann og Hustru Ellen Buusmanns fond 

Unionens kasserer gennem mange år, A. Buusmann, bestemte, at 

renterne fra fonden skal indgå i unionens regnskab. Fonden 

bestyres af Forretningsudvalget og kan ikke søges. 

 

 

Udgået 

1.2.1.3. Peder Kornings Mindefond 

Peder Kornings mindefond yder tilskud til fremme af 

skakinteressen. Fonden bestyres af Forretningsudvalget og kan 

ikke søges. 

 

 

Udgået 

1.2.1.4. Fru Gudrun Lewalds legat 

Yder støtte til kvindelige skakspilleres deltagelse i internationale 

turneringer. Fonden bestyres af Forretningsudvalget og kan 

søges. 

 

 

Fru Gudrun Levalds Legat 

Yder støtte til kvindelige skakspilleres deltagelse i internationale 

turneringer. Fonden bestyres af Forretningsudvalget og kan 

søges. 

 



1.2.1.5. A.V. Jørgensens legat 

A.V. Jørgensens legat yder tilskud til fremme af skakinteressen. 

Fonden bestyres af Forretningsudvalget og kan ikke søges. 

 

 

Uændret 

1.2.1.6. Svend Hamanns juniorfond 

Fondens formål er at yde støtte til juniorer i Dansk Skak Union i 

form af støtte til rejser, træning m.v. Modtagere af legatet skal 

være medlemmer af Dansk Skak Union. Unionens formand og 

kasserer styrer uddelingen af legatportioner, og fonden kan 

søges. 

 

 

Uændret 

Herudover har Dansk Skak Union forpligtet sig på i sin formue 

at have afsat midler til formål, der har været omfattet af en 

række nu nedlagte fonde. Det er følgende formål: 

 

 En pulje til formål at støtte internationale skakarrangementer 

(især FIDE-arrangementer) arrangeret af Dansk Skak Union. 

Hovedbestyrelsen fastsætter hvert år i forbindelse med sin 

budgetlægning, hvor meget der skal hensættes til dette formål. 

Midlerne bestyres af Hovedbestyrelsen og kan ikke søges. 

(Oprindeligt efter Dansk Skak Unions Internationale fond) 

 

 At yde lån til nystartede klubber og klubber der grundet stort 

medlemstal har behov for materialer. (Oprindeligt efter Dansk 

Skak Unions Materialefond og Apoteker Christensens skakfond) 

 

 At uddele initiativpræmier til driftige klubber i form af gavekort. 

Forslag til modtagere rettes til den lokale hovedkreds. 

(Oprindeligt efter et legat fra Berleme-Nix og Hustru) 

 

 At sørge for vedligeholdelsen af Nimzowitsch’ gravsted. 

(Oprindeligt efter Nimzowitsch’ gravstedsfond) 

 

 

Uændret 

 


