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Oplæg til Elite Politik for Dansk Skak Union.  
 
 
Indledende bemærkninger. 
 
Udkastet til elitepolitik lægger op til markante ændringer i forholdene for især landsholdsspillere. Det er 

derfor ikke FU's ønske at vedtage den nye elitepolitik på et enkelt møde. Vi lægger op til debat (og måske 

endda eftertanke) i HB såvel som i resten af skakmiljøet. Det er dog vigtigt med en stillingtagen til de 

konkrete tiltag for EM 2017, da det har direkte indflydelse på budgettet for 2017. 
 
Elitepolitikken handler både om repræsentation og udvikling. Begge er vigtige, men det er FUs ønske at 

styrke udviklingsdelen, hvilket ultimativt kan have en negativ indflydelse på repræsentationen – forstået 

således at der kan være spillere, der ikke ønsker at deltage på de nye vilkår. 
 

 
Mål: 
 
Det overordnede mål med elitepolitikken er at bidrage til at vore største talenter kan nå deres potentiale med 

fokus på opnåelse af GM-titlen (WGM) og med særligt fokus på spillere med potentiale til verdens top 100. 
 
Prioritering:  
 
Som overordnet princip bruges kontingentmidler på: 
 

– 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) 

 

 
Eventuelle sponsormidler kan derudover bruges til: 
 

– direkte honorering af landsholdspillere 
 

 

Konkrete tiltag for EM 2017: 

 

– Spillere bor som udgangspunkt på dobbeltværelser. 
– Der udbetales ikke honorar til spillere. 
– Der udbetales diæter efter statens takster. 

– Der arrangeres et forløb op til EM med træningssamlinger og/eller træningsturnering for det aktuelle 

landshold med/uden højt kvalificeret træner. 
– Som konsekvens af sponsoraftalens udløb budgetteres der ikke med deltagelse hos kvinderne. Der 

arrangeres i stedet træningsturnering for de stærkeste kvinder i EM-år. 
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Konkrete tiltag for OL 2018: 
– Spillere bor som udgangspunkt på dobbeltværelser. 
– Der udbetales ikke honorar til spillere. 

– Der udbetales diæter efter statens takster. 
– Der arrangeres et forløb op til OL med træningssamlinger og/eller træningsturnering for det aktuelle 

landshold med/uden højt kvalificeret træner. 
 

 
DM 2018: 
 
I tråd med ny den nye elitepolitik ønsker vi fra 2018 at fjerne startpengene og hæve præmiepengene med et 

tilsvarende beløb (vurderet ud fra seneste års gennemsnit) 

 

I forhold til deltagelse på Unionens repræsentative hold, foreslår vi efterlevelse af nedenstående etiske 

retningslinjer som betingelse herfor.  

 

Etiske retningslinjer 
 

– Gør altid dit bedste og behandl andre som du synes de skal behandle dig. 

– Overhold regler og normer for fair play både i med- og modgang 

– Vis respekt og forståelse for de afgørelser der bliver truffet af dommere, trænere, ledere, 

officials m.fl. 

– Involver dig aldrig i nogen form for snyd, og vær aktiv modstander af enhver form for snyd 

indenfor skak. 

– Samarbejd åbent og ærligt med andre spillere, trænere, ledere m.fl. med henblik på at højne 

niveauet hos de aktive. 

– Bevar altid en høj standard for din opførsel både i og uden for konkurrence, træning, rejser 

osv. 

– Undgå nedsættende tale i forhold til andre. Hvis nødvendigt giv da konstruktiv kritik. 

– Behandl alle ens uanset køn, race, seksuel orientering, etnisk-, politisk- eller religiøst 

tilhørsforhold 
 

 

Afsluttende bemærkninger. 

 

Dette oplæg vil uden tvivl medføre masser af debat, som vi naturligvis skal følge godt med i. 

Med oplægget og ønsket om med det samme at træffe nogle klare beslutninger omkring de økonomiske 

rammer for EM 2017, håber FU at debatten bliver konstruktiv, og ført med tanke på hvorledes vi fremover 

opnår det stærkest mulige landshold, baseret på den økonomiske politik vi lægger op til. 


