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Elitepolitik for Dansk Skak Union 
 

 

 

Elitepolitik 
 

Dansk Skak Unions filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i  

elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitespilleres færdigheder samt evner til at skabe topresul-

tater. 

 

Med afsæt i fælles landsholdstræningssamlinger, træningslejre og deltagelse i turneringer er det 

målsætningen at skabe en stærk bruttotrup af eliteskakspillere. Det målrettede arbejde med de en-

kelte spilleres tekniske, taktiske færdigheder udgør fundamentet for opnåelsen af de sportslige am-

bitioner såvel individuelt som indenfor holdskakken. Målsætningen er, at udvikle og skabe en seni-

or- og ungdomselite på internationalt niveau.  

 

Formålet med Dansk Skak Unions elitepolitik er 

 

 At skabe en succesfuld overgang fra talent i ungdomsskakken til senioreliten.  

 At udvikle og etablere bruttotrupper for senior- og ungdomseliten som forudsætning for 

skabelsen af et elitemiljø. 

 At opbygge optimale rammer for at bidrage til, at vore største talenter kan nå deres potentia-

le med fokus på opnåelse af GM-titlen (WGM) og med særligt fokus på spillere med poten-

tiale til verdens top 100. 

 At fastholde og udvikle nuværende og kommende senior- og ungdomseliteskakspillere. 

 

Etiske målsætninger 

 

 At spillerne altid gør deres bedste og behandler andre, som de selv ønsker at blive behandlet. 

 At spillerne overholder regler og normer for fairplay både i med- og modgang. 

 At spillerne viser respekt og forståelse for de afgørelser der bliver truffet af dommere, træ-

nere, ledere, officials m.fl. 

 At spillerne samarbejder åbent og ærligt med andre spillere, trænere, ledere m.fl. med hen-

blik på at højne niveauet hos de aktive. 

 At spillerne undgår nedsættende tale i forhold til andre, såvel personer som organisationer. 

Hvis nødvendigt giv da konstruktiv kritik internt. 

 At spillerne altid bevarer en høj standard for deres opførsel både i og uden for konkurrence, 

træning, rejser osv. 

 At spillerne behandler alle ens uanset køn, race, seksuel orientering, etnisk, politisk eller re-

ligiøst tilhørsforhold 

 

Dansk Skak Union definerer i samarbejde med landstrænerne, hvad der forstås ved elitespillere og 

talenter. Elitepolitikken gælder såvel herrer som damer. 

 

 

Elitestrategi og implementering af politik og mål 
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Strategi 

Dansk Skak Unions elitestrategi omfatter en række indsatsområder, der tager udgangspunkt i en 

talentkraftcentermodel, som på længere sigt vil blive til i et tæt samarbejde mellem Dansk Skak 

Union og hovedkredsene. Idéen med talentcentermodellen er, at denne bliver en overbygning på det 

arbejde, der gøres i klubberne og individuelt af den enkelte spiller. Der tænkes to kraftcentre place-

ret i henholdsvis København og Aarhus. 

 

Dansk Skak Union ønsker at skabe en synergi mellem Dansk Skak Unions træningsarbejde og det 

arbejde, der gøres ude i hovedkredsene og klubberne. 

 

 Den daglige træning, varetages af de enkelte spillere i samarbejde med landstræne-

re/eliteansvarlige og individuelle trænere. 

 Der etableres opbygningen af strukturer på landsplan, der skal være med til at sikre, at den 

spirende talent- og eliteskak i Danmark i de kommende år fortsat udvikles og samtidig fast-

holdes. Der afholdes nationale træningssamlinger og træningslejre, som afholdes regelmæs-

sigt i regi af klubber og hovedkredse. 

 Dansk Skak Union bidrager med trænerressourcer og koordinerende ressourcer. 

 Der arbejdes på at fastholde og rekruttere elitespillere (overgangen fra talent til elite). 

 Dansk Skak Union støtter deltagelse ved internationale arrangementer og mesterskaber. 

 

Organisation og ledelse 

Aktiviteterne skal koordineres således, at træningen indpasses i klubbernes og hovedkredsenes akti-

viteter og samtidig bliver til gavn for både talenter og elite. 

 

Der skal udarbejdes klare arbejdsbeskrivelser og ansvarsområder (arbejdsfordeling) for landstræne-

re og individuelle trænere. 

 

Disse arbejdsbeskrivelser skal indeholde praktiske og koordinerende opgaver, der sikrer at Dansk 

Skak Unions målsætninger opfyldes. 

 

Træning 

Tilrettelæggelse af træningen i forbindelse med kraftcentermodellen skal afstemmes med de enkelte 

spilleres øvrige træning og elitespillernes individuelle træningsprogrammer. Træningsplanlægnin-

gen omfatter: 

 

 Elitetræningslejre i Danmark, som elitespillerne forventes at deltage i. 

 Stævnedeltagelse, herunder kvalificerende internationale stævner samt internationale og na-

tionale mesterskaber. 

 Individuelle planer, der omfatter den spillemæssige udvikling og sportslige mål. 

 

Faciliteter og udstyr 

Med kraftcentermodellen lægges træningen primært i kraftcentrene.  

 

 

Økonomi/kommercielle muligheder 

Udnyttelsen af kommercielle muligheder i skakken og kontakten til medierne skal udvikles. 
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Dansk Skak Union udarbejder en pressestrategi, der sikrer, at elitespillernes resultater kommer ud i 

offentligheden samt en strategi og handleplan for at opnå sponsorstøtte.  

 

I den forbindelse forventes det, at spillerne stiller op til eventuelle aktiviteter, der fremmer sponsor-

støtten, pressemøder og interviews med pressen. 

 

Der skal laves en klar økonomisk aftale med kraftcentrene i forhold til fordeling af udgifter. 

 

Dansk Skak Union stiller nødvendige træningsmaterialer til rådighed for spillerne. 

 

Ernæring og mentaltræning 

Dansk Skak Union skal arbejde med elitespillernes ernæring og mentale træning. 

  

Rekruttering og fastholdelse 

På forskellige områder er det vigtigt at tænke rekrutterings- og fastholdelsesstrategier ind, idet der i  

dansk skak blandt elitespillerne er varierende behov: 

 

 Overgang fra talent til elite (dette punkt skal korrespondere med Dansk Skak Unions talent-

politik og strategi. 

 Rekruttering og fastholdelse af talent- og eliteskakspillere fra klubberne. Her kan der være 

en geografisk udfordring. 

 

Kraftcentre 

 

Dansk Skak Unions ansvarsområder 

 Landstrænere/eliteansvarlige og evt. individuelle trænere 

 Udtagelseskriterier 

 Økonomiske bidrag til stævnedeltagelse 

 Trænermøder 

 Koordinering, planlægning og evaluering af elitespillernes udvikling med fokus på både de 

enkelte spilleres mål og de overordnede nationale mål, spillernes udfordringer (sportslige, 

sociale og mentale). Disse møder sikrer et tæt samarbejde mellem trænerne, således at der 

skabes et trænerteam. 

 • Beskrivelse af individuelle træningsplaner og krav om stævnedeltagelse for de enkelte spil-

lere, herunder også tilrettelæggelse af uddannelsesplaner som skal sikre, at spillernes hver-

dag hænger sammen.  

 

 

Hovedkredsenes ansvarsområder 

 

• Træningssamlinger 

• Træningslejre (brobygningslejre) 

 

 

 

Prioritering af økonomiske midler: 

 

Som overordnet princip bruges kontingentmidler på: 
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 kvalificeret undervisning/træning 

 spillemæssige udfordringer 

 evt. officials/støttepersoner i forbindelse med landsholdsaktiviteter. 

 honorering af landsholdspillere i forbindelse med artikler og foredrag 

 aflønning af landstræner(e)/eliteansvarlig(e) 

 DSUs deltagelse i turneringer  forudsætter, at det kan ske uden væsentlige budgetoverskri-

delser. DSU undersøger økonomien ved kommende turneringer så hurtigt som muligt. 

 Der arrangeres et forløb op til landsholdsturneringer med træningssamlinger og/eller træningsturne-

ring for det aktuelle landshold med/uden højt kvalificeret træner. 

  

 

Eventuelle sponsormidler kan derudover bruges til: 

 

 direkte honorering af landsholdspillere.  
 udbetaling af diæter efter statens takster. 

 

DSU skal aktivt arbejde for at skaffe sponsormidler 

 


