
 

Indstilling til budgetforhøjelse til kvindelandsholdet 

 

Kære forretningsudvalg, 

 

Vi alle ønsker at vende den negative medlemsudvikling, da det vil føre til øget aktivitet, niveau og 

opmærksomhed. Vi er for tiden nede på godt 4.500 medlemmer, og af disse er der kun godt 100 

kvinder. Ud over det generelle medlemspotentiale i den danske befolkning, er der altså særligt på dette 

område et kæmpe gab. Det ønsker jeg som kvindelandstræner at gøre noget ved, og jeg tror på, at en 

synlig kvindeelite er et godt skridt på vejen. 

 

Heldigvis er kvindeskakken netop synlig for tiden, og modtager en stor og positiv opmærksomhed. 

Dette skyldes i høj grad at vi har en kvindelig elite som er top motiverede og engagerede. De dedikerer 

sig mere eller mindre alle til skak, primært som spillere, men også som trænere, administrativt arbejde 

og opslag på forskellige medier (senest i et interview på TV2 NEWS om det aktuelle 

verdensmesterskak). Det har en kolossal effekt, og der er vilje til at fortsætte og styrke indsatsen. 

 

En styrket indsats forudsætter midler, og med det nuværende budget foregår en stor del af aktiviteterne 

med egenfinansiering. Det er der som sådan ikke noget forkert i da ingen af spillerne er professionelle, 

men et øget aktivitetsniveau vil øge opmærksomheden yderligere, og det tror jeg på vil have en positiv 

effekt på antallet af nye medlemmer, sponsorater og fastholdelse af nuværende medlemmer. Alt 

sammen ikke kun på kvindesiden! 

 

Jeg indstiller derfor til en forhøjelse af budgettet fra i dag årligt 20.000 DKK. til fremadrettet årligt 

50.000 DKK. Dertil foreslår jeg som en del af pakken, at den løn der afsættes til kvindelandstræneren 

indgår i budgettet – Det er pt. 10.000 DKK i lige år og 5.000 DKK i ulige år. Dette budget sammen 

med forventede sponsorater i 2019 og egenfinansiering, vil kunne medføre følgende aktiviteter: 

- Danmark repræsenteres til Europa Cup med et kvindehold 

- Potentielt fremtidige landsholdemner inviteres med til begivenheder 

- En træningstur med formål at styrke skakviden og sammenhold 

- Landskampe mod Sverige, Norge og Island som kan følges kommenteret på nettet 

- Intensiveret træningsforløb frem mod OL 2020 

 

Jeg håber indstillingen vil taget godt imod. Der er et kæmpe potentiale, og jeg håber jeg har 

synliggjort værdien i at styrke det. Hvis der er uklarheder står jeg naturligvis til rådighed og stiller 

altid gerne op til uddybende forklaringer.  

 

Venlig hilsen 

Peter Thorsbro 

Træner for kvindelandsholdet i skak 


