
Bemærkninger til  forslaget/ønsket for budgettet for seniorskak 2017. 

 
Ved udarbejdelsen af budgettet for 2017 er der – naturligvis – taget udgangspunkt i udgifterne for 

2016, men der er også prioriteret anderledes på en række punkter. 

 

I 2016 kan vi glæde os over, at 16 spillere deltager i VM individuelt i Marianske Lazne i Tjekkiet i 

november måned, hvilket er ny rekord. Eks-seniorchef Bent Sørensen havde lovet, at alle, der inden 

1. september søgte om tilskud, kunne få dækket deres indskud og afgift til FIDE, idet det ikke var 

forudset, at deltagerantallet ville blive så stort. 

Da der hvert år afholdes to individuelle turneringer(VM og EM) vil det ikke være økonomisk 

muligt at fortsætte på denne måde. 

 

Til gengæld er det nu ønskeligt at flere af Unionens seniorer deltager i de holdturneringer, der 

arrangeres i både ECU - og FIDE regi; i Radebeul(Dresden) 2016 deltog kun to hold, hvilket også 

var tilfældet i Wien i 2015 og Vilnius i 2014, men ingen af holdene var så stærke, at det kunne 

komme på tale at yde tilskud udover at betale indskud og afgift. 

 

I budgettet for 2017 er der ikke afsat midler til deltagelse i de individuelle turneringer udover de 

præmier, der vindes i Senior-DM. 

 

Til gengæld er der både afsat midler til betaling af indskud og afgift for to hold i VM og EM og til 

at give mulighed for at sende et eller evt.to stærke, repræsentationshold. Det er ikke muligt på 

forhånd at sige, om man skal satse på at yde sådanne tilskud en eller to gange ligesom det vil kræve 

en konkret vurdering, hvis der pludselig skulle ske en stærk stigning af antallet af tilmeldte hold. 

Formålet med at give støtte til holdturneringerne er dels at øge antallet af tilmeldinger, dels at yde 

støtte, hvor den repræsentative værdi må skønnes at være størst. 

 

 

 

 

Steen Juul Mortensen. 


