
”Flere medlemmer” – status ultimo november 2016   

Status på baggrund af Tænketankens arbejde med ”flere medlemmer” problematikken det sidste 

års tid, herunder afholdelse af 2 møder for klubformændene i hhv. Midt-og Nordjylland (14/9) og 

på Sjælland (12/10). Et møde for Fyn og Sydjylland (27/9) måtte skuffende aflyses pga. for få 

tilmeldte. Især klubberne på Fyn undlod tilmelding, idet kun én klub fra Fyn var tilmeldt mødet. 

Referater af møderne – se nedenfor. 

Det er vores generelle opfattelse, at de deltagende klubformænd m.fl. var tilfredse med mødet, 

hvor hovedindholdet var a) problematikkerne omkring det stadig faldende medlemstal, b) forslag 

til og diskussion om mulige tiltag og c) Projektleder Jakob Aabling-Thomsens oplæg om det DSU 

støttede projekt vedr. rekrutteringsmuligheder via især Facebook.  Især sidstnævnte havde 

nyhedens interesse, men også den generelle idé- og erfaringsudveksling var spændende.  

Der har i hele forløbet været fokuseret på at tiltrække/rekruttere nye medlemmer, men man skal 

måske i langt højere grad interessere sig for at fastholde medlemmerne! Thorbjørn Rosenlund har 

i en meget spændende analyse af DSUs medlemsudvikling 2011-2016, dokumenteret at vi faktisk 

får mange nye medlemmer – i gennemsnit ca. 425 om året, men at vi desværre mister endnu flere 

– i gennemsnit ca. 480 om året.  

Fremadrettet tyder det altså på, at DSU er nødt til at arbejde med to ligeværdige strategier, dels at 

fortsætte og forbedre arbejdet med at tiltrække/rekruttere nye medlemmer og dels at arbejde 

mere målrettet på at fastholde de medlemmer vi får - og har.  Her har klubberne naturligvis et 

ansvar, men også FU/HB/Hovedkredsene bør påtage sig ansvar i den forbindelse! 

Klubberne skal hver for sig vælge initiativer omkring rekruttering og fastholdelse– afhængig af 

størrelse, geografi og ressourcer (økonomi, tid og lyst blandt medlemmer og bestyrelsen).  

Hovedkredsene kan være ansvarlige for at koordinere lokale/regionale initiativer og kan tage 

kontakt til de ”lukningstruede klubber” for at forebygge lukninger og dermed medlemstab.  En 

meget vigtig opgave i forbindelse med at fastholde medlemmer. ( Lukningstruede klubber fx: få 

medlemmer, deltager ikke i holdturneringer og/eller møder i hovedkredsen). Hovedkredsene kan 

desuden medvirke til at oprette nye klubber i områder,  hvor der geografisk set mangler klubber. 

HB/FU kan være ansvarlig for de nationale initiativer, koordinere initiativer på tværs af 

hovedkredse, støtte hovedkredse og klubber med vidensdeling og erfaringsudveksling.  Oprette en 

central database med erfaringer, ideer, initiativer, forslag m.v. som klubber og hovedkredse kan 

trække på.  

 

Mvh Bjarne Jensen & Tim Bjerre 



 

 

 

Referat af møde i Randers onsdag den 14/9 2016 kl. 19 om ”Nye medlemmer” for 

klubberne i 6., 7. og 9. hovedkreds. 

Deltagere: 

Bjarne Jensen og Tim Bjerre fra Tænketanken 

Jacob Aabling-Thomsen, Forsøgsprojektet 

 

6. hovedkreds: 

Aabyhøj (Lars Rasmussen) 

Aarhus/Skolerne (Jakob Bjerre Jensen) 

Hadsten (Sten Andersen) 

Randers (Finn Andersson) 

Rokaden, Randers (Claus Andersen) 

Silkeborg (Johnny Koust Rasmussen) 

Syddjurs (Claus Nørregaard og Villy Møller Nielsen) 

Viby (Jakob Kjær) 

6. hks formand Claus Andersen 

 

7. hovedkreds: 

Aalborg (Arne Fjordside) 

Aars/Nibe (Henning Larsen) 



Brønderslev (Johan Holmström) 

Hobro (Lars Ekholm) 

Nørresundby (Bent Sørensen) 

Sæby (Allan Eriksen) 

7. hks formand Bent Sørensen 

 

9. hovedkreds: 

Herning (Jens Lund Jensen, Leif Hamborg, Henning Mikkonen) 

Kjellerup (Søren Ladegaard) 

Ringkøbing (Preben Albertsen) 

Skive (Morten Fabrin) 

Viborg (Morten Fabrin) 

Vorgod (Frede Vistisen) 

9.hks formand Morten Fabrin 

 

1.Velkomst (Bjarne) 

Bjarne Jensen bød velkommen og indskærpede ufravigelig deadline kl. 21.30. Han 

oplyste, at 20 klubber er repræsenteret (dvs ca halvdelen af de mulige). Der blev 

foretaget en kort præsentationsrunde. 

 

2.Hvad er problemet? (Tim) 

Tim understregede, at ingen del af hans eventuelle kritik er personligt møntet. Han 

foreviste en planche for de sidste 5 år med medlemsfald for alle andre grupper end 

seniorerne (60+). Der er medlemsnedgang i 6. hk, men stigning i 7.hk (fra et lavt 



niveau). I 9. hk var der stabilitet indtil det sidste år med et betydeligt fald. Samlet for 

de 3 hovedkredse er der stort set uændret medlemstal. 

Der er god gang i skoleskak med godt grundlag for rekruttering, men det er ikke 

slået igennem i unionen. 

Problemet? 

 Gammelmandsvældet (ex. Tim er selv 59 år), men hvad vil de unge have? 

 Fællesskabet i klubben (Mødes, hygge, ture o.lign). 

For få aktive i klubberne (mht hvad de tilbyder klubben), ex lille klub med 

10 medlemmer, hvor 1 person udfylder alle poster.   

Er der en ungdomsansvarlig? 

Ungdomsaktiviteter (Ingen klubber afholder noget specifikt for de unge). 

Koordinering/samarbejde klubberne imellem (bl.a. undgå sammenfald af 

spilledage for turneringer). 

Dansk Skoleskak (Mange klubmedlemmer driver skoleskakken, men har 

ikke kræfter til også at kanalisere de unge over i vore klubber). 

Ledelsesstruktur (Et privat firma ville ikke kunne leve med 15 års 

nedgang. Har ikke bud på, hvad der skal gøres, men noget må gøres). 

Input fra ledelse regionalt som centralt. 

 

3.Hvad kan vi gøre i DSU?, Hovedkredsene? Klubberne? (Bjarne) 

Det er ikke let; den dybe tallerken er ikke opfundet endnu. Henvisning til det, der 

tidligere er udsendt til formændene. Der er ikke 1 fælles måde at gøre det på; det 

må være lokalt bestemt. 

Der skal gøres noget for at tiltrække børn og unge. Hvordan laver man en 

ungdomsafdeling, når der ikke er nogen unge? Skaf evt. 3-4-5 stykker ad gangen. En 



enkelt forsvinder igen, så der skal flere til. Få fat i forældrene som organisatorer, 

ligesom fodbold- og håndboldklubberne gør.  

Hver klub skal have en ansvarlig for modtagelse (onkelagtig type). Der mangler 

koordinering på dette punkt. Sådan som det er nu ville man aldrig modtage en 

nyansat i en virksomhed. Det skal være en anden end formanden, der er rigeligt 

optaget i forvejen. 

Alle medlemmer skal inddrages i at få nogen med, som de kender. Mund-til-mund-

metoden er noget af det bedste. 

Klubberne skal gøre meget for at være synlige i det lokale miljø, hvem skal man 

kontakte? Der findes klubber uden hjemmeside, telefonnummer eller 

kontaktadresse. 

Tænk på det sociale. Der er ingen, der kommer i klubben kun for at spille skak. 

Hvis et medlem flytter, så sørg for at den fraflyttede klub kontakter den klub, hvor 

tilflytteren bør gå hen. 

Involvér de stærkere spillere noget mere (mange af dem nyder mere end de yder). 

Facebookprofil bør oprettes af klubberne. 

 

Hovedbestyrelsen (HB) skal have focus på problemet. Vi er nu nede på ca. 4000 

medlemmer. HB skal sammen med hovedkredsene sørge for at få udbredt 

succeshistorierne, så alle kan se, hvad der virker. Præmiering af de klubber, der har 

fremgang.  

Koordinering af centrale hvervekampagner. 

Samarbejde med hovedkredsene om at få oprettet nye skakklubber. Bjarne foreviste 

et Danmarkskort med farvede nipsenåle, der illustrerer beliggenheden og 

klubstørrelserne. Fx ingen klubber nord for Frederikshavn. 

Hovedkredsene bør kontakte de små, lukningstruede klubber.  Evt. filialklubber 

fremfor lukning. Hovedkredsene skulle have større ansvar.  



   

4.Forsøgsprojekt i DSU (Jakob Aabling-Thomsen) 

 a. Medlemsrekruttering via Facebook 

Jakob er medlem af Brønshøj, men har boet i Aalborg i en periode. Er 

uddannet i kommunikation mv. Facebook er en kanal, der har overtaget 

megen kommunikation, der tidligere lå på internettet i øvrigt. Er en 

kontaktmulighed. 

Facebookannoncer kan skaffe flere medlemmer til skaktræning. Der er 

lige begyndt kurser i Allerød og Aalborg, hvor en del er kommet via 

Facebook. 

Målrettede annoncer efter fx geografi, køn, alder og interesser (fx skak, 

Magnus Carlsen, internetskakklubber). 

Der kan måles på, hvilke besøgende der er på klubbens hjemmeside og 

hvilke der klikker ind på nye tilbud som skaktræning. Se i øvrigt planche. 

Overvejelser om det gode annoncebillede: 

Øjenkontakt. 

Skak, gerne skakspil og skakspillere.  

Tekst til uddybning, ex hvad og pris (gratis) GRATIS er et godt ord. 

Henvendelse direkte til målgruppen. 

Hvad får målgruppen til at klikke? (Svært at gætte, men kan undersøges) 

Se billedet på Allerød Skakklubs hjemmeside med avertering om gratis 

skaktræning. 

Landingsside på klubbens hjemmeside. 

 Responsiv (skal kunne tilgås fra en mobil) 

   Wordpress, tilmeldingsmodul 

  Tekst formuleret efter målgruppe 



En ”tak for tilmelding”-side  til at måle, hvem der tilmelder sig 

Evt. flere landingssider efter målgrupper 

Yderligere lidt: Se planche 

  

 Spredning af opslag 

  Andre kan nævne det 

  Traditionelle metoder 

  Bruge hjemmesider med lokale tilbud 

  Facebookgrupper med tilbud 

  Engager klubbens medlemmer i at sprede budskabet 

  

 Mindre klubber kan gå sammen med naboklubber. 

 

 De største udfordringer 

  Opdateret hjemmeside og webmaster. 

  Integration i klublivet af de nye. 

  Evt. differentiering af nye deltagere. 

  Hvad er langtidseffekten? 

  Er afkastet mere værd end annoncebudgettet? 

Foreløbige tal viser, at et nyt medlem i snit 

forbliver medlem i ca. 3 år og giver 2.000 kr. til 

DSU og hovedkreds. 

 



I Allerød 14 deltagere til skaktræning første gang (heraf 10 ikke-medlemmer). 

Jakob Würtz, Aalborg: Skaktræner i Aalborg. 20 deltagere første gang (Over 40 

deltagere i klubturneringen mod normalt 30). Nyt skaksted på brætspilcafeen. Der 

var meget forskelligt niveau (fra nogen der ikke kendte reglerne til ca. 1600+). 

Heldigvis havde Jakob 3 assistenter med til hjælp til opdeling. Fungerede udmærket. 

Men anden gang kom der 13, heraf 5 gengangere. (Varmen i september er ikke 

skakvejr.) Oprettelse af satellitklub på brætspilcafeen overvejes.  

Spørgsmål fra salen om, hvad man skal gøre, hvis klubben ikke har en egnet 

skaktræner, og hvor man finder undervisningsmateriale. Det er et problem. Evt. 

trække på naboklubber.  Mads Boe har peget på velegnet hollandsk 

undervisningsmateriale. 

Vær opmærksom på at rekruttere tidligere klubmedlemmer. 

 

 b. Integration og skak – Fritidspuljen 

Fritidspuljen (Dansk Flygtningehjælp) kan dække kontingent op til 1200 

kr. for de 18-30 årige (nyt tiltag fra 2015) Ex fra Faaborg :Mazen fra 

Damaskus viste sig at være en stærk spiller, der nu underviser flygtninge 

i skak. 

Opslag på engelsk til asylcentre (først spille på centrene, senere til 

klubben). 

De bliver beskæftigede. 

De lærer at tale og læse dansk. 

Ved flytning skal de have en adresse på tilflytterbyens klub. 

Indsats humanitært. 

NU: 

Kontakt til Røde Kors. 

Send mail til aablingthomsen@gmail.com  for yderligere oplysninger. 

mailto:aablingthomsen@gmail.com


Fra salen: En skakbrochure kan oversættes til arabisk. 

 

5. Erfaringer fra Horsens (Tim) 

I Horsens Skakforening arbejdes meget bevidst på at skabe fællesskab, bl.a. om at 

gennemføre Horsens Lang Weekend hver sommer. 

7 juniorer er nu kommet til klubben, og  6 voksne og 8 juniorer tog til Fredericia til 

turnering med stor succes. Afslutning med pizzaspisning. Nogle af pengene fra 

Horsens Lang Weekend bruges på ungdomsinitiativer. Forældre opdager, at nogen 

gør noget for deres børn. 

Satellitklubber i et par boligområder, hvilket også foreløbig har givet et par 

medlemmer. 

Inddragelse af forældre (ligesom man har i Dansk Skole Skak). 

Øget aktivitetsniveau, (ex en 1-dags hurtigskakturnering for ungdom 8/10 16). 

Gør op med gammelmandsvældet – prøv noget nyt, selv om det tidligere gik dårligt. 

Flere aktive i klubben. 

Ungdomsansvarlig. 

Ungdomsaktiviteter (ex hjerne/arm, men ikke babyskak). 

I Horsens er det de 10-13 årige. 

Evt. turneringer med tidshandicap. 

 

6. Plenumdiskussion 

Søren Ladegaard oplyser, at Kjellerup Skakklub også er medlem af Dansk Skoleskak. 

Det, som virker, er at man tager ud til turneringer, f.eks. næste lørdag med godt en 

halv snes børn. 



Bent Sørensen: Skoleskakeleverne må være hovedmålgruppen. I Nordjylland er der 

7 årlige ungdomsgrandprixer med 40-50 deltagere pr. gang.  

Claus Andersen: Det er intet problem at få skolebørn til at spille skoleskak, men 

problemet er at få dem ind i klubberne. 

Tim Bjerre: I Horsens spiller de unge fra kl. 18 til kl. 20. En pensionist åbner kl. 18 og 

tager sig af de unge det første stykke tid. 

Arne Fjordside orienterede om aktiviteter i Aalborg og pegede særligt på kontakten 

til forældrene som vigtig. Nævnte også mulighederne for kommunal støtte. 

Bjarne Jensen: Det er det lange seje træk, der virker. 

Tim Bjerre nævnte, at ledelsen i dansk skak bør tage initiativ til at få kortlagt 

støttemulighederne. Andre pegede på, at det er en lokal opgave, fordi der er 

forskellig praksis.   

Johan Holmström har i Brønderslev fået oprettet en klub med nu 25 medlemmer. 

Men der kan være behov for økonomiske midler, idet medlemmet GM Henrik 

Danielsen er professionel skakspiller. 

Jakob Aabling-Thomsen fandt initiativet i Brønderslev interessant – hvorfra kommer 

medlemmerne mv? Påpegede behovet for at et klubmedlem går ind i den lokale 

skoleskak.  

Morten Fabrin orienterede om Skive-projektet, hvor man har en ordning med en 

klubspiller som mentor for hver ung spiller med især partigennemgang. Der er p.t. 

11 unge i alderen 9-16 år med i projektet. 

Johnny Koust Rasmussen orienterede om, at i Silkeborg har man 1 klubaften 

månedligt ”træningsaften” med et socialt sigte, også udadtil.   

Villy Møller Nielsen og Claus Nørregaard nævnte, at det er vigtigt, at der til 

stadighed er aktiviteter og kontinuitet i klubben. 

Bent Sørensen roste initiativet med afholdelse af dette møde – og foreslog at 

gentage det om et år. 

Jakob Aabling-Thomsen nævnte, at man regionalt kan afholde lignende møder. 



Claus Andersen og Villy Møller Nielsen efterlyste en tilgængelig samling af de gode 

ideer og initiativer. 

Der var en kort drøftelse om struktur, herunder spørgsmål om færre hovedkredse. 

 

7. Afslutning (Tim og Bjarne) 

Der takkedes for fremmødet. Jakob Aabling-Thomsen henviste til sin tidligere 

nævnte mailadresse og modtager gerne ideer. Også Tim Bjerre og Bjarne Jensen kan 

kontaktes. 

 

Referat v/Morten Fabrin 14/9 2016. 

 

Fra mødet i København: 

Deltagere: Vordingborg, Jan Ambirk,  Nordkalotten, Martin Noer, Allerød, Jakob Werner, Morten Frank 
Jensen, Præstø, Hans Endrup Jacobsen, Hillerød, Jan Petersen, Helsingør, Jens Petersen, 
Sydøstlolland, Thomas Larsen, Frederikssund, Jacob Carstensen, Brønshøj, Jan Bauner, K41, Peter 
Stuhr, Køge, Palle Skov, presse, Jakob Aabling-Thomsen, projektleder, Tim Bjerre og Bjarne Jensen, 
Tænketanken.   
 
Palle Skov har været så venlig at skrive nedenstående referat, tak! Tim Bjerre og Jakob Aabling-
Thomsen bedes sende deres oplæg til deltagerne via denne "streng". 
 
mvh Bjarne Jensen 
 
I ØBRO's lokaler havde 14 fundet vej onsdag den 12/10-2016 til møde i tænketanken med emnet 
hvordan får vi flere medlemmer. Som det er de fleste bekendt er der tale om en møderække, hvor Tim 
Bjerre, Horsens, og Bjarne Jensen, Viby, holder tre møder med især klubformænd rundt om i landet. 
Mødet i 6., 7. og 9. hovedkreds havde med 26 deltagere det største fremmøde. 
 Her hos ØBRO var der deltagelse af blandt andre otte klubformænd. Flere havde på forhånd skrevet 
og sendt deres betragtninger om hvordan man kan øge medlemstallet i DSU. 
 En række slides blev vist - de refereres ikke her, men vil blive fremsendt. 
 Tim Bjerre redegjorde for flere tiltag i Horsens, hvor man ikke bare har gjort som man plejer med at 
lade børn og unge deltage på klubbens præmisser, og Bjerre fortalte detaljeret om hvordan de unge 
følte at der blev gjort noget for dem alene ved at man fra klubbens side var i øjenhøjde med de unge. 
Eksempelvis til hurtigskak-DM i Fredericia for nylig, men også til Horsens sommerturnering. 
 - Ledelsesstrukturen i DSU er ineffektiv. Den er ikke udviklet i 25 år, sagde Tim Bjerre og ønskede 
mere samarbejde klubberne imellem. 
 Sydøstlollands formand talte om at det godt kunne lade sig gøre at skaffe medlemmer, men hvordan 
får man skabt noget, der holder ved. 
 Præstø har et motto. "En seriøs hyggeklub", og her har man bl.a. åbnet sin klubturnering for andre og 
mindre omegnsklubber, så der er flere deltagere i klubmesterskabet end medlemmer i Præstø! 
 - Vi skal ikke kun have fat i de unge, men også sørge for at det nye medlem med 1100 i rating har 
nogen at spille med, sagde Præstøs formand. 
 Jakob Aabling-Thomsen, der er projektleder for forsøget i Allerød og Aalborg kunne fortælle at i 



Aalborg resulterer forsøget formentlig i en helt ny klub med base på den brætspilcafe der er centrum 
for forsøget. 
 I Aalborg har der været 20 til træning første gang - i Allerød lidt færre. 
 Allerøds formand, Jakob Werner, fortalte om sin klubs erfaringer, og nævnte bl.a. at det er vigtigt at 
have den rigtige træner til den uhomogene gruppe der ankommer. Det havde man fundet i klubben. Og 
spørgsmålene den første aften gik ikke på selve skakspillet, men på klubbens aktiviteter. 
 Aftenen gik meget med tale om, hvordan man får fat i de unge og hvordan et godt samarbejde med 
Skoleskakken kan genoprettes. Et andet emne var skak og flygtninge. Her kunne Jakob Aabling 
fortælle at han har kontakt til Røde Kors, og i Frederiksværkområdet alene er der 200 
skakinteresserede! En såkaldt fritidspulje kan være med til at støtte økonomien her. 
 Bjarne Jensen sammenfattede nogle af aftenens betragtninger fra de mange indlæg til at den enkelte 
klub må finde ud af, hvad der virker lokalt. 
 Ordet filialklubber dukkede op. Det er en tanke om at redde klubber eller i hvert fald spillere i mindre 
klubber, ved at de større lader klubben være medlem dèr men spiller hos sig selv. 
 Hillerøds formand Hans E. Jacobsen sagde at synlighed, tilbud og ungdom var der sagt meget godt 
om, men at samfundet har ændret sig, og mange spiller skak men har ikke brug for en klub, da der er 
mange tilbud på nettet. 
 Jacobsen mente i øvrigt at ekstrem ledermangel er et problem. Her blev han bakket op af 
Nordkalottens Martin Noer, som plæderede for kurser for ledere. Jakob Aabling supplerede med en 
ide om et møde for klubledere med erfaringsoplæg, for eksempel ved DM og gerne ledsaget af en 
lokkende frokost. Et synspunkt der fuldt ud blev støttet af K41's Jan Bauner. 
 Køges Peter Stuhr mente at informationer, der kommer frem eksempelvis på et møde som dette, 
kunne lægges ud i et forum, så klubber der gør noget andre kan have glæde af, også sørger at få bragt 
ideerne videre. Stuhr nævnte i øvrigt at skak bliver obligatorisk på skoler i Køge, og at de erfaringer 
var delt med Skive, som var interesseret. 
 
 


