
Ændringsforslag til U-GP reglementet 

Begrundelse 
 

Ungdoms-grandprix cyklussen er aktivitetsmæssigt en klar succes.  

Administrativt og kommunikationsmæssigt har det til gengæld ikke rigtig fungeret. Resultatformidlingen 

har været langsommelig og mangelfuld. 

Det har været svært at forklare, hvilken størrelse U-GP finalen var. Hvad var det man spillede om? Det var 

ikke noget mesterskab. Det kvalificerede ikke til deltagelse i mesterskaber. Og, der blev ikke lovet nogle 

specielt imponerende præmier. Så fordelene ved at deltage, blev af mange vurderet for dårlige, i forhold til 

besværlighederne, lange rejser med betydelige økonomiske omkostninger. 

Som nævnt tidligere, er vel det allervigtigste ved U-GP, turneringsaktiviteten. En succes, som sagtens kan 

blive bedre, og nå en større udbredelse. Det er de lokalt forankrede aktiviteter, som er enormt vigtige for 

hele den medlemsfremmende indsats, som U-GP også er. Det er her man når ungdomsspillerne, der endnu 

ikke er medlem i nogen klub. 

Jeg har lavet nogle ændringsforslag til reglementet for U-GP, hvor jeg har prøvet at forstærke indsatsen på 

det der er succes med. Det er en forankring i lokale arrangementer. Jeg vil med ændringerne ligge al 

turneringsaktivitet i hovedkredsene. 

Den nationale overbygning bliver i højere grad en værdsættelse af den lokale aktivitet. Samt en overordnet 

koordinering. Jeg vil med mit forslag, indføre en inspirations/træningsweekend (Jeg kalder den i forslaget 

”Superskakweekend”, bedre navne er velkomne). Weekenden skal være for vinderne i alle fire 

aldersklasser, fra samtlige hovedkredse. Det er min tro, at en sådan weekend, vil være en utrolig god 

oplevelse, for de meget unge mennesker, det her drejer sig om. Vi vil jo gerne give vores medlemmer, og 

kommende medlemmer gode oplevelser. Jeg tror på at sådan en oplevelse, vil være med til at fastholde 

medlemmer, og være med til at forme dem, som gode ambassadører for skakken. En aktivitet som denne 

er selvfølgelig ikke gratis. Jeg er dog af den overbevisning, at det burde være muligt at finde gode 

samarbejdspartnere, og finde sponsorstøtte, da det drejer sig om en aktivitet for børn og unge. 

Der vil ingen problemer være med at fortsætte administrationen af U-GP, på den nuværende platform. Det 

er dog mit håb, at meget af administrationen fremtidigt klares lokalt. 

I næste bilag, har jeg reglementet for U-GP med ændringer. Jeg har taget det afsnit for afsnit, og har først 

den nuværende tekst, der efter min ændrede tekst i rød-kursiv. 
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