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Jersie Strand,  december 2013 
Glædelig jul og godt SKAK nytår! 
 
Året 2013 er ved at rende ud! Dansk Skak Unions Støtteforening ønsker alle danske skakspillere en 
rigtig glædelig jul og et rigtigt godt nytår 
 
Støtteforeningen er ikke en forening der er så synligt i gadebilledet. Men mange danske skakspillere 
deltager i de internatonale skakturneringer, som bliver holdt i Danmark. Støtteforeningen bidrager i 
det stille til, at ildsjæle kan få budgetterne til at nå sammen. 
 
Vi kan se tilbage på et flot skak år, hvor nye tiltag har set dagens lys. Et eksempel er Glenco Chess 
2013 og Fredericia Skakforening har måske startet en ny epoke med international skak i det jyske. 
Vi venter spændt på nye tiltag i 2014. 
 
Støtteforeningen ser nu frem mod det nye år og mange nye arrangementer er allerede på 
tegnebrættet, som støtteforeningen inden længe skal beslutte, hvilke tilskud der skal gives. De 
mange nye tiltag kræver støtte også fra Dansk Skak Unions mange medlemmer. Med de mange nye 
tiltage kræves endnu flere penge. 
 
Vi har et nytårs ønske: At alle skakspillere i klubberne og danske klubber – her i vort jubilæumsår 
(det går jo frem til 13 april 2014) går sammen og hjælper med et medlemskab eller en 
jubilæumsgave til gavn for international skak i Danmark. 
 
BLIV MEDLEM: Medlemskontingent er KUN kr. 100,-   
Jubilæumsgave: frivillige bidrag ud over medlemskontingentet. 
 
I disse dage modtager medlemmerne kontingentopkrævning og kan støtte med et ekstra beløb hvis 
man har lyst. Kontingent og frivillige bidrag kan indsættes her: reg.:1551 kontonr. 8064393. 
I mailen/brevet til medlemmerne kan se de seneste tre års kontingentindbetalinger, og herved se om 
man ’mangler at betale’ for et eller flere år. 
 
Indmeldelse sker på http://www.dsus-sup.dk, hvor man også kan se den helt aktuelle medlemsliste 
(dvs. alle medlemmer, som har betalt kontingent). 
 
Alle opfordres endvidere til at give deres email-adresse til foreningen, så årsmeddelelser, 
nyhedsbreve mv. kan sendes elektronisk i fremtiden. 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 

Finn Stuhr 
Formand 
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