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Delegeretmødet 2019 

Referat af delegeretmødet på Hotel Svendborg 

Søndag d. 21. april 2019 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabet for 2018 fremlægges 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Fastsættelse af rating afgift 

6. Indkomne forslag 

Sydjysk Hovedkreds fremsætter 1 forslag til ændringer i Love for Dansk Skak Union: 

§ 6, 4. afsnit:  

” Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub med mindst 8 medlem-

mer ved sin formand har så mange stemmer, som den har medlemmer. Klubformændene . 

. . ” 

. . . foreslås ændret til: 

” Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub ved sin formand har så 

mange stemmer, som den har medlemmer. Klubformændene . . . ” 

 

7. Valg af: 

a. Formand (Poul Jacobsen er på valg) 

b. Et medlem af forretningsudvalget (Arild Rimestad er på valg) 

c. Et medlem af forretningsudvalget for 1 år (pt. vakant) 

d. Et medlem af skaknævnet (Michael D.F. Sørensen er på valg) 
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e. Tre suppleanter til skaknævnet (Frank Petersen, Vagn Lauritzen og Lars-Henrik Bech 

Hansen er på valg) 

f. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg) 

g. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg) 

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2020 

9. Eventuelt 

Information om referatformen. 
Referatet er i videst muligt omfang udfærdiget som en fuldstændig gennemgang af dels hvad der passerede dels en så præcis som 
mulig gengivelse af hvad der blev sagt fra talerstolen. I ganske få tilfælde er der korrigeret for sprogblomster og fortalelser, ligesom 
enkelte bemærkninger kan være udeladet, da de ingen relevans havde til de emner som blev behandlet. Med hensyn til forman-
dens gennemgang af den resultatmæssige del af beretningen, er her i referatet medtaget den fulde skriftlige gennemgang, og ikke 
blot de udvalgte som formanden nævnte fra talerstolen. Gennemgangen af hæderstegn og initiativpris modtagere er ligeledes i 
form af det fulde skriftlige omfang som HB godkendte på møde Langfredag, og ikke blot de udvalgte som var til stede og blev hyldet 
på delegeretmødet. 
 

Poul Jacobsen bød velkommen til mødet og startede med at bede forsamlingen om at mindes de 
skakkammerater, der var døde siden sidste delegeretmøde: 
 
Benny Bjertrup, Valby Skakklub, Erling Dam Mortensen, Lyngby-Virum Skakklub, Finn Gjerluff, 
Hvidovre Skakklub, Johan Hansen, Lyngby-Virum Skakklub, Morten Davidsen Nielsen, Musikviden-
skabelig Skakklub, Ulrik Jejlskov, Amager Skakforening, Asger Hansen, Nykøbing Skælland Skak-
klub, Ernst Leismann Sørensen, Slagelse Skakklub, Ib Nielsen, Haslev Skakklub, Leif Roerholt, Mari-
bo Skakklub, Svend Eckert, Korsør Skakklub, Bent Lerke, Assens Skakklub, Per Bjerre Læseforenin-
gens Skakklub, Evert Loftager, Syddjurs Skakklub, Finn Geneser, Nordre Skakklub, Jørgen Over-
gaard, Syddjurs Skakklub, Jørn Christensen, Aros Skakklub, Preben Green, Syddjurs Skakklub, Bir-
ger Andersen, Aalborg Skakforening af 1889, Kurt Finn Pedersen, Aalborg Skakforening af 1889, 
Hans Askov Jensen, Espergærde Skakklub, Niels Leth Svendsen, Espergærde Skakklub, Ole Løppen-
thin, Sjælsø Skakklub, Preben Børge Pedersen, Bornholm Skakklub, Sven-Erik Wallentin Jensen, 
Frederiksværk Skakklub, Bent Faust Andersen, Ringkøbing Skakklub, Jens Christian Vangsgaard, 
Thy Skakklub, Laurids Buskbjerg, Aulum Skakklub, Lone Vigh, Skive Skakklub, Jens Vistisen, Herning 
Skakklub, Eilert Simonsen, Skakklubben Alssund, Jørn Erik Nielsen, Haderslev Skakklub, Knud Kri-
stensen, Skakklubben Evans, Sven Michelsen, Esbjerg Skakforening, Uwe Hansen, Gråsten Skak-
klub, Verner Rexen, Skakklubben Centrum og Bjørn Laursen, Skakklubben Evans. 

1. Valg af dirigent 

 

Forretningsudvalget foreslog Steen Juul Mortensen som dirigent. Steen Juul Mortensen blev valgt 
uden modkandidat.  
 
Steen Juul Mortensen takkede for valget og konstaterede, at delegeretmødet var lovligt indvarslet 
og dermed beslutningsdygtigt. Der var1690 stemmer repræsenteret, hvilket svarede til 32% af 
3.718 mulige. 
 
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub og Morten Frank Jensen, Præstø Skakklub blev valgt som stem-
metællere. 
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2. Formandens beretning 

 

Hermed en beretning, der som vanligt er opdelt i 3 hovedafsnit. Vi skal have sagt tak til de mange 
hovedkredsene har indstillet til hæderstegn og initiativpræmier, vi skal have nævnt de vigtigste 
resultater fra året der er gået og endelig skal vi beskæftige os med udvalgte organisatoriske em-
ner.  
 
Som det første punkt vil vi gå til uddeling af Unionens hæderstegn og initiativpræmier, og som de 
senere år gør vi det således at en af mine FU kolleger varetager oplæsningen af begrundelser for 
de som er tilstede her i salen, og kan modtage dem. Jeg håber naturligvis at han kommer til at læ-
se længe, så vi kan udtrykke anerkendelse og tak for de fleste af dem.  
 

Hæderstegn 
 

1. hovedkreds: 

Skakklubben K41 har indstillet Jan Løfberg til 1. HKs hæderstegn for hans lange og tro tjeneste, 
hvor han gennem sin journalistiske baggrund har formidlet skakken til det ganske danske folk både 
før og efter digitaliseringen af vores samfund. 
 
Ud over sin medvirken til bulletiner fra adskillige stormesterturneringer og påsketurneringer mv 
har han også gennem sine hverv på Ritzaus Bureau og Berlingske Tidende bredt skakken til nær og 
fjern. Nuværende medredaktør af Skakbladet og har udgivet ”Larsen bind I”. 
 
Jan har ikke kun bidraget med sine utallige udgivelser på skrift, men også involveret sig organisato-
risk. Medstifter af klubsammenslutningen Aktiv Alliancen 1974. Medstifter og formand i en perio-
de for både Skakforeningen Odysseus, Gladsaxe (1976) og Skakspilleren (1996). Medarrangør af 
matchen Bent Larsen og Curt Hansen i Det Ny Teater 1983. Indvalgt i Herlev Skakklubs bestyrelse 
som 14-årig i 1973 og bestyrelsesmedlem i flere perioder i K41. Bestyrelsesmedlem i KSU 1981-
1985 og pressesekretær i DSU 1983-1985. Jan deler gerne ud af sine historier og viden gennem 
foredrag . Jan er i dag medlem af både Brønshøj Skak Forening og K41. 

2. hovedkreds: 

Årets modtager af Dansk Skak Unions hæderstegn er Sigurd Marthendal, Sydøstlollands Skakklub. 
 
Sigurd tog i 1993 initiativ til dannelsen af Tingsted Skakklub, som han var formand for i 12 år. Som 
lærer på den lokale skole lykkedes det for Sigurd med stor energi og idérigdom at få en meget stor 
del af skolens elever til at spille skak. Mange eleverne meldte sig efterfølgende ind i Tingsted Skak-
klub, som således blev en meget markant deltager i hovedkredsens ungdomsarrangementer. I 
2008 blev Sigurd medlem af Sydøstlollands Skakklub, Hvor han hurtigt gjorde sig gældende som en 
af klubbens stærkeste spillere. I dag er Sigurd bestyrelsesmedlem og webmaster på klubbens flotte 
og altid aktuelle hjemmeside, som han på fornem vis har gjort til et vigtigt talerør for Sydøstlol-
lands Skakklub. 
 



 4 

I 30 år har Sigurd Marthendal således uophørligt bidraget forbilledligt til skakkens udbredelse i 
lokalområdet. 

3. Hovedkreds: 

Ingen indstilling 

 

6. Hovedkreds: 

6. hovedkreds indstiller i år Verner Sørensen, Syddjurs Skakklub til Dansk Skak Unions hæderstegn. 
 
Verner har været en fantastisk klubmand siden han kom til Skødstrup Skakklub kort efter klubben 
var blevet etableret omkring 1980. Bestyrelsesarbejde, pr-arbejde, kantinedrift, byttepenge m.m. 
har været en del af Verners meritter. 
 
At tage imod nye medlemmer er også en af de opgaver, som Verner har løst til UG. Samtidig er det 
ikke et problem at være holdleder og hjælpe med både opstilling af borde, brætter og brikker. Og 
dertil kommer så oprydningen efter turneringerne. 
 
Ved arrangementer med noget spiseligt, ja så laves der æbleskiver og gløgg ligesom der oftest 
dukker noget hjemmebag op ved præmiefester(det er ikke konen der bager). 
 
På trods af en efterhånden pæn alder, så passes alt til punkt og prikke med et yderst behageligt 
væsen i tilgift. Et supermedlem. 

7. Hovedkreds: 

7. hovedkreds indstiller Johan Holmstrøm, Dansk Skak Akademi til hæderstegnet 2019 for hans 
store indsats i ungdomsarbejdet, herunder arrangement af flere juniorturneringer i Brønderslev og 
det for nylig afviklede Pige-DM. 

8. Hovedkreds: 

I oktober 1978 blev Birger Hagstrøm valgt ind i bestyrelsen, og han har dermed siddet i bestyrelsen 
uafbrudt i 40 år.  
 
Birger har i de forløbne år været et stort aktiv for klubben, og har påtaget sig alverdens forskellige 
opgaver, og han er i dag næstformand, ansvarlig for klubbens ture til Sverige og Berlin, og dertil 
sponsor for Allerød Knock Out-turneringen. 
 
Derudover så har Birger i en lang årrække været fast dirigent ved delegeretmøderne i 8 Hoved-
kreds. 

9. Hovedkreds: 

9. hovedkreds indstiller Frode Meldgaard, Skive Skakklub, til Dansk Skak Unions hæderstegn. 
 
Frode Meldgaard har været en sand drivkraft i de to klubber, han har været med i. Først i Vinderup 
Skakklub, hvor han i mange år var turneringsleder og medlem af bestyrelsen. Hans mest markante 
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aftryk i klubben var dog måske, at han tog sig godt af skoleskakken i Vinderup igennem 18 år fra 
1988 til 2006. 
 
Vinderup Skakklub valgte at lukke i 2007 på grund af svigtende medlemstal. Året efter kom Frode 
Meldgaard sammen med en håndfuld andre tidligere Vinderup-medlemmer til Skive Skakklub, 
hvor han hurtigt kom med i bestyrelsen, og efter to år som kasserer, blev han valgt som formand i 
2013 – en post han har passet på fornem vis i snart seks år med en stor arbejdsindsats og en fan-
tastisk evne til at få tingene til at glide. I Frodes formandsperiode har Skive Skakklub markeret sig 
som en klub, 
 
hvor skoleskak og ungdomsarbejde har en central placering, og Skive er aktuelt hovedkredsens 
største klub med tæt på 60 medlemmer. 

Sydjysk hovedkreds: 

Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Christian Dahl til Dansk Skak Unions hæ-
derstegn 2019: 
 
Christian Dahl har i en lang årrække ydet en mangesidet indsats til gavn for dansk skak. 
 
Han var formand for Skakklubben Evans 1994-1996. Han har i mange år været med i teamet bag 
de store weekendturneringer i Vejle (1966-1999) med helt op til 275 deltagere, og han var op-
havsmand til det succesrige Grand Prix-system i Evans, som efterhånden har være i brug i 25 sæ-
soner. 
 
Christian Dahl var formand for 5. hovedkreds i perioden 1992-1994. 
 
Desuden har Christian været turneringsleder for 5. HK i perioden 2007-2015 og senere for Sydjysk 
Hovedkreds fra 2015 til 2017. 

Initiativpræmie: 

 

1. hovedkreds: 

K41 indstilles til Initiativprisen for det store aktivitetsniveau vedr. koordinerede turneringer. K41 
har i det forløbne år arrangeret 16 koordinerede turneringer.. K41 har afholdt foredrag med Peter 
Heine Nielsen og andre samt lektioner med David Niedemar. K41 har også fået startet deres juni-
orafdeling op igen. 

2. hovedkreds: 

Årets modtager af Dansk Skak Unions initiativpræmie er Præstø Skakklub. 
 
Klubben har et meget højt aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud. Klubben er et rart 
sted at være, hvilket man mærker ligeså snart, man træder ind ad døren. Der afvikles mange tur-
neringer, men der er også sociale arrangementer, hvor klubbens medlemmer mødes hygger sig. I 
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mange år har ungdomsarbejdet stået højt på listen over indsatsområder, og det har givet gode 
flere nye medlemmer. 
 
Alt i alt en fornem indsats, der til fulde retfærdiggør tildelingen af initiativpræmien. 

3. Hovedkreds: 

Odense Skakklub er en af Fyns ældste klubber, stiftet i 1917 og beliggende centralt i Odense. 
 
Klubben har i mange år haft hold i den bedste fynske række og har gennem de senere år stået for 
en række nyskabende tiltag. Klubben har i dag en stabil medlemsskare med medlemmer i alle al-
dre og formår at tilbyde en bred vifte af aktiviteter til såvel egne medlemmer, som spillere fra an-
dre klubber. 
 
Klubben er således den eneste fynske klub, som tilbyder sine medlemmer aktiviteter på 2 ugentli-
ge dage – mandag og onsdag, og klubben har med sine aktiviteter i dagtimerne på onsdage formå-
et at skabe en tradition for turneringsskak i dagtimerne for de spillere, der har mulighed for dette. 
 
En af de faste turneringer, er det årlige veteranmesterskab, hvor en række spillere med mange års 
skakerfaring mødes med ligesindede, men samlet set har klubben gennem 2018 stået bag ikke 
mindre end 9 annoncerede turneringer fordelt på både koordineret, hurtigskak og lynskak turne-
ringer. 
 
3 hovedkreds vil gerne påskønne denne indsats og håber at klubben vil fastholde og udbygge det 
høje aktivitetsniveau, som er til gavn for hele det fynske skakliv. 

6. Hovedkreds: 

6. hovedkreds indstiller Skanderborg Skakklub til initiativpræmien. Skanderborg har i mange år 
været initiativtager til og arrangør af forskellige skakbegivenheder. I år således ingen undtagelse, 
hvor klubben var arrangør af Ungdoms DM og hentede GM Jens Kristiansen til klubben for et inte-
ressant foredrag om VM-matchen. 
 
Klubben er desuden initiativtager til en konsultationsmatch mod Silkeborg i det lokale kulturhus – 
en del af Dansk Skak Unions imagekampagne. 

7. Hovedkreds: 

Ingen indstilling 

8. Hovedkreds: 

Det er et fantastisk at sidde i den situation, hvor man egentlig har flere klubber at vælge imellem 
til Initiativpræmien i 8 Hovedkreds, men valget er faldet på Allerød Skakklub, som i mange år har 
været helt i front med ungdoms-arbejdet, men har ligeledes med en stor indsats fra klubben for-
mået at gøre Nordsjællands Weekends EMT til en af landets største. 
 
Det er især en fornøjelse at følge afslutningen på nævnte turnering, for i det øjeblik at sidste parti 
er spillet, så kommer der en horde af Allerød spillere ind, og begynder at pakke sammen. Bræt, 
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brikker og ure bliver pakket ned i de tilhørende kasser, borde og stole bliver pakket sammen, og 
stablet, samt kørt ind hvor de opbevares, ja efter en halv time kan man ikke se at der har været 
afholdt en 
 
stor skakturnering i lokalet. Her er der et tydeligt eksempel på at medlemmerne bakker op om 
klubbens aktiviteter. 

9. Hovedkreds: 

Ingen indstilling 

Sydjysk hovedkreds: 

Sydjysk Hovedkreds indstiller med følgende motivering Esbjerg Skakforening til Dansk Skak Unions 
Initiativpræmie 2019: 
 
I Vesterhavsturneringernes tid blev Esbjerg kendt som skakby langt ud over landets grænser. Siden 
har der været lidt mere stille på skakfronten længst mod vest. Ikke desto mindre samler Esbjerg 
Skakforening stadig et efter lokale forhold anseligt antal skakspillere, der deltager i Divisionsturne-
ring, Hovedkredsturnering, de 4 årlige afdelinger af klubturneringen samt andre turneringer i na-
bolaget. Aktiviteterne i klubben bindes fint sammen af en aktuel og velfungerende hjemmeside, og 
sidst, men ikke mindst påtog klubben sig i efterårsferien 2018 opgaven som arrangør af en 9-
runders IM-turnering, der optimistisk og lovende for fremtiden fik navnet 1. Esbjerg Efterår 2018. 
 
Resultatdel. 
 
Jeg er nået til resultatdelen i min beretning - der er mange gode resultater, men der er dog ikke to 
unge europamestre som sidste år, men til gengæld 1 friskbagt af slagsen, som er en del ældre end 
de 2 førstnævnte.  
 
Stormester Jens Kristiansen er netop vendt hjem som en suveræn nykåret europamester for 65+, 
idet han vandt titlen med den fornemme score 8/9 mulige point, uden tab undervejs. 
 
Team Xtracon Køge vandt som ventet Xtracon-Skakligaen. Scoren var overbevisende. 56 brætpoint 
af 72 mulige og alle matcher blev vundet. Sølv til Team Nordea Skanderborg, 8 brætpoint efter - og 
så var der yderligere otte point ned til Århus/Skolerne på tredjepladsen. 
 
Oprykkerne fra Team XtraCon Køge vandt DM meget sikkert med en blanding af især udenlandske 
stormestre og en mindre håndfuld internationale mestre, heriblandt holdets topscorer, den dan-
ske IM Martin Percivaldi med 8,5 af ni - kun en remis i sidste runde betød at maksimumscoren ak-
kurat ikke blev til noget. Men Martin blev alligevel klar individuel topscorer i sæsonens holdme-
sterskab.  
 
Forventningen er at de nybagte holdmestre stiller et meget stærkt hold til Europacup for klubhold 
i Montenegro senere på året. 
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I min beretning sidste år var der stor tilfredshed med to Europamesterskaber for ungdom til Jesper 
Søndergaard Thybo og Jonas Buhl Bjerre. De to delte senere andenpladsen ved DM 2018, og de to 
er de stærkeste juniorer i øjeblikket, begge med retning mod stormestertitlen. De er også konkur-
renter - det så man for eksempel ved GM-turneringen i Chesshouse her i foråret, hvor Jesper Thy-
bo "bare" - og ordet bare er sat i gåseøjne - skulle bruge en remis i sidste runde for at opnå en GM-
norm. 
 
Modstanderen var Jonas, som skulle bruge en gevinst for at få en delt førsteplads i turneringen. Og 
sådan blev det, kampskak som Larsen ville have elsket, Jonas vandt, og Jesper må vente med sin 
anden GM-norm - den skal dog nok snart komme, ratingtallet er pænt over 2500. Jeg skal lige nå at 
have med at i samme turnering i Chess House opnåede Filip Boe sin anden IM-norm. 
 
Jonas vandt Koldings Bymesterskab, Dan Pumps er sponsoren nu - det er en stærk turnering, de 
arrangerer i Kolding og den har fundet sin faste plads på skaklandkortet.  
 
Fredericias IM-turnering i maj endte med at et par IM'er fra Ungarn og Holland delte sejren  et helt 
point foran Jacob Sylvan. Ingen danske normer. 
 
IM Mikkel Antonsen vandt den traditionsrige Knock Out turnering i Allerød ved at slå GM Carsten 
Høi i finalen. 
 
DM i hurtigskak i Avedøre blev vundet af Jonni Hector, men da titlen skal gå til en spiller fra Dan-
mark, eller i hvert fald en del af rigsfællesskabet, blev turneringens nummer to Sune Berg Hansen 
noteret som danmarksmester. 
 
Efter et års pause genoptog man matcherne mellem seniorer og juniorer. Det blev 34-30 til erfa-
ringen, og seniorerne fører samlet med fire sejre og en uafgjort siden det første arrangement i 
2013 i Randers. 
 
IM Kassa Korley fra ØBRO Skakforening opnåede sin første GM-norm i en stormesterturnering i 
Charlotte Chess Center i North Carolina.  
 
Pokalturneringen - Team XtraCon Køge 1 genvandt Pokalen i Eliterækken ved stævnet pinsedag på 
Hotel Svendborg. Og klubbens 2. hold vandt sølv, mens bronzepladsen gik til Århus/Skolerne. 
 
ØBRO's jule- og nytårsturnering blev igen vundet af Jonni Hector. 
 
Det blev SK1968s formand Poul Rewitz og Jens Kølbæk fra Nørresundby Skakklub, der løb med 
seniordanmarksmesterskabet i henholdsvis 50+ og 65+klassen.  
 
Vi kan ikke nævne alle koordinerede enkeltmandsturneringer, men det skal lige med at FM Tobias 
Valentin Rostgaard fra BMS vandt alle syv partier i Mester 1 i Kronborg Chess Open. 
 
En række fine resultater! 
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Allan Stig Rasmussen blev nummer 7 og Sune Berg Hansen nr. 8 i Xtracon Chess Open 2018 i Hel-
singør - der var flere titelnormer, men ingen til danske spillere. Tæt på var Kassa Korley, der havde 
mulighed for en GM-norm med remis i sidste runde, men modstanderen var Sveriges topspiller 
Nils Grandelius som vandt et flot parti.  
 
urneringsvinder blev Jon Ludvig Hammer fra Norge med 8,5, og bedre korrektion end russeren 
Andrejkin. Der deltog 397 spillere i turneringen, det er lidt færre end de foregående år hvor man 
var over 400, men jo stadig et utrolig flot deltagerantal. 
 
Stormester Carsten Høi opnåede en flot andenplads (seedet som nr. 10) i den nye norske turnering 
OSS International i Oslo. Turneringen er en afløser for Sveins Mindeturnering. Høi viste fint spil og 
god fysisk form scorede 7 point af ni på bare fem dage.  
 
Jens Albert Ramsdal SK 1968 var inden turneringsstart seedet som nummer 10 i Horsens Lang 
Weekend, men endte på førstepladsen med 6 af 7 foran flere internationale mestre. Thomas Jep-
sen fra Sydøstfyn blev en lige så overraskende nummer to, også med 6 af 7.  
 
(Ved EM for seniorer i Drammen i Norge fik Thore Nyboe Jensen fik en overraskende præmie som 
delt nummer 3 i 50+). 
 
På trods af et afsluttende nederlag lykkedes det IM Jonas Buhl Bjerre fra Skanderborg at erobre en 
bronzemedalje ved Ungdoms EM i Riga. 
 
Med 74 deltagere blev Holbæk Løvfald og lille Løvfald den bedst besøgte skakturnering i Vestsjæl-
land i mange år.  
 
IM Thorbjørn Bromann gentog sejren fra sidste år. 
 
unior-VM var stærkt besat med en håndfuld stormestre - de danske deltagere endte nogenlunde 
på deres seedningspladser: Jesper Søndergaard Thybo nr 34 med 6½ af 11 og Martin Percivaldi nr 
54 med 6 point. 
 
Kina vandt OL i både åben række og kvinderækken. Danmark klarede sig godt, idet vi nåede mål-
sætningen om at holdet samlet skulle score rating. Naturligvis især fordi GM Jacob Vang Glud spil-
lede forrygende godt på 1. bræt og scorede syv et halvt point af ni uden nederlag - og med en 
præstationsrating pænt over 2700! (faktisk 2743) Det er et resultat som fortjener at blive husket 
længe. Holdet i åben række blev nummer 44 og kvinderne nummer 84. 
 
Helsingør arrangerede DM i hurtigskak for seniorer og klubben tog selv begge titler: Ole Larsen i 
65+ og Jan Rimer i 50+. Det kan være at udsigten til at en hjemmebanefordel giver mesterskaber 
måske kan lokke nogle flere arrangører ud af busken! 
 
IM Mads Hansen vandt i oktober titlen som Odensemester for første gang. 
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Vi klager somme tider over at der er for få unge der spiller skak. Men vi skal også huske at glæde 
os over normer blandt de lidt ældre spillere: 
 
Ved Europacuppen i Grækenland scorede 51-årige Tim Jaksland sin første IM-norm ved en flot 
indsats på Hillerøds andet-bræt, med fem af syv uden nederlag. Og hvis nogen nu vågner op og 
tænker, hov man kan da ikke score normer på mindre end ni partier, så må jeg bare sige: at jo net-
op Europacuppen er en af de få turneringer, hvor man kan score normer over kun 7 partier. 
 
Ungdoms VM-i Grækenland gav erfaring og god træning til Filip Boe og Jonas Bjerre i U 16 og U 14. 
De havde stormester Lars Schandorff med som træner og coach - Og Filip var ikke langt fra en IM-
norm, men blev nr. 26 i det stærke felt, ni pladser bedre end seedningen.  
 
Jonas i U14 var ubesejret men vandt for få partier - 7,5 af 11, umiddelbart fint nok, men Jonas var 
topseedet og blev nr 10. 
 
På Gibraltar bankede Jonas Bjerre flere stormestre og sluttede 77 pladser over sin forventede 
seedning, halvandet point over forventet score. Også et godt resultat. 
 
Vitus Bondo Medhus fra Evans i Vejle blev landets næstyngste mesterspiller i en alder af kun 9 år 
og 7 måneder efter at have scoret 8½ af 9 i Evans klubturnering. 
 
Med den præstation kom Vitus også med på top-ti listen over årets bedste spillere til skak-Oscar. 
Her toppede danmarksmesteren fra 2018 Bjørn Møller Ochsner og blev Årets Skakspiller. 
 
Århusmesterskabet 2019 blev afviklet med tre hurtigskakpartier og fire partier med fuld betænk-
ningstid. IM Uffe Vinther-Schou vandt på korrektion og blev Århusmester foran Tobias Christensen 
og Nicolai Kvist Brondt. 
 
IM Bjørn Møller Ochsner fra Skanderborg Skakklub blev en sikker Danmarksmester i Svendborg 
med den høje score 8/9, og lavede desuden sin første stormesternorm i Böblingen mellem jul og 
nytår.  
 
Senere i februar fik Danmark to medaljer ved Nordic Youth Chess Championship i Island. I den 
ældste gruppe blev Bjarke Hautop Kristensen nummer 2 og fik sølv, og i C-gruppen fik Casper Liu 
en bronzemedalje.  
 
Og så slutter jeg af med at nævne nogle priser man ikke spiller om, men som bliver tildelt. Og det 
sker ikke i konkurrence med andre skakspillere, men i konkurrence med folk fra helt andre sports-
grene: 
 
GM Jens Kristiansen bor, som mange ved, på Bornholm, og netop den bopæl gav Jens mulighed for 
at deltage i konkurrencen om Bornholms fineste sportspris. Og han vandt den! Det er Sport of Ex-
cellence. Med prisen følger en check på 25.000 kr. der blev overrakt af Ekstra Bladets chefredak-
tør, Poul Madsen, ved et velbesøgt arrangement i Musikhuzet i Rønne. 
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Sport of Excellence kan tildeles sportsudøvere eller sportsledere, som har præsteret resultater på 
nationalt eller internationalt niveau. Begrundelsen er Jens Kristiansens tre danmarksmesterskaber, 
det nordiske mesterskab for seniorer i 2013 og verdensmesterskabet for seniorer i 2012. 
 
Her på falderebet inden der blev lukket for de mange gode resultater i løbet af året blev også Jo-
nas Buhl Bjerre kåret til årets idrætsudøver i Skanderborg Kommune.  
 
Prisen uddeles af Idrætssamvirket, Landsbysamvirket, Børne- og Ungdomsorganisationernes Sam-
råd og Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg på baggrund af indstillinger fra foreningslivet.  
 
Helsingør Kommune fejrede de frivillige foreninger på Kulturværftet i Helsingør. I den forbindelse 
fik Helsingør Skakklubs formand, René Weichel, efter indstilling fra bestyrelsen i Helsingør Skak-
klub, fritidslederprisen 2018.  
 
De tre idrætspriser til Jens Kristiansen og Jonas Bjerre og René Weichel viser at skakspillet ikke kun 
lever i vores egen lille verden, men at omgivelserne også har fokus på det!  
 
Lad os håbe det fortsætter. 

Organisatorisk 

 

Medlemsudvikling 

Betalende medlemmer pr. 31. marts 2018 = 4068 
Betalende medlemmer pr. 31. marts 2019 = 4046 
Betalende medlemmer pr. 21. april 2019 = 3984 
 
Vi bløder med andre ord stadig langsomt men sikkert medlemmer, så vores vigtigste fælles opgave 
er fortsat at finde nøglen til at vende udviklingen. Så opfordringen herfra er at vi alle tager positivt 
og konstruktivt kritisk imod enhver idé der har til formål at rekruttere nye.  
 
For 4. gang inden for 5 år har de sydfynske arrangører og Hotel Svendborg været fremragende 
værter for DM i skak. Hver eneste gang har jeg ledt efter superlativer som i passende grad kan 
beskrive, ikke bare den sublime indsats vi kan se de leverer for at vi skal føle os godt tilpas, men i 
nok så høj grad også hvor godt vi som gæster føler os behandlet. Som DSU formand betyder det at 
jeg sover roligt, i forvisning om at intet kan gå galt med selve arrangementet.  
 
Måske illustrerer jeg det bedst, ved at fortælle, at hotellet stadig ønsker at indgå aftaler med os, 
om en længere periode som DM spillested. Vel at mærke på bedre vilkår end de fine vi allerede 
har, og FU er naturligvis meget interesserede. Vi agter derfor næste år at stille forslag om at det er 
Unionens daglige ledelse som beslutter placeringen af det kommende års Påsketurnering og dele-
geretmøde. Ganske enkelt for at give os de bedste muligheder for at forhandle en bedre aftale 
hjem.  
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Imageprojektet som er gennemført under ledelse af Rune Friborg er netop afsluttet, og der arbej-
des i øjeblikket på at få rundet de sidste delprojekter af, inden der på august måneds HB møde 
kommer en grundig evaluering af projektet. De sidste videoer skal redigeres færdig og samles på 
Dansk Skak Unions YouTube kanal, og vi skal have undersøgt om man lokalt hvor der har været 
arrangementer, kan mærke det.  
 
Rundt omkring på spillestedet står der reklamer for arrangementet i Cirkusbygningen den 22. maj, 
hvor Magnus Carlsen er den absolutte Stjerne. Jeg vil meget gerne sige tak til f-reklame og deres 
samarbejdspartnere for at lave dette arrangement i Danmark. Tak for at gøre det på en måde så 
DSU får chancen for at føre sig frem i lyset. Pressen har i dag opmærksomheden rettet mod os og 
kåringen af den danske mester, og dermed også den spiller som inviteres som modstander til 
Magnus Carlsen. Det er for os en fantastisk gave og lejlighed til at gøre reklame for spillet – så jeg 
vil her opfordre jer alle til at komme i cirkusbygningen og sige tak til arrangørerne, ved simpelt hen 
at købe en billet til dette ekstraordinære arrangement. Det kan ikke komme på et bedre tidspunkt, 
kort efter afslutningen på den imagekampagne vi har været igennem.  Det er nu, kære klubledere, 
at I skal sætte gang i de lokale reklametrommer, vi skal udnytte at vi kommer i flere medier end 
normalt. 
 
Som bekendt vedtog Hovedbestyrelsen i 2017 en elitepolitik, som mildt sagt ikke fik ros fra en del 
af de ”gamle landsholdsspillere” og stormestre. Det altoverskyggende kritikpunkt var at HB ikke 
længere ville betale honorar for at spille landskampe, men derimod ønskede at bruge pengene på 
at støtte spillernes træningsaktiviteter og forberedelsesturneringer. Trods kritikken og ledsagende 
afbud til landsholdet har Eliteudvalget ved især Mads Boes og Kåre Hove Kristensen samlet brutto-
trupper til landsholdene, og dels har vi deltaget ved OL i Batumi med den førnævnte succes, dels 
har vi i år fundet en spændende bruttotrup rettet mod EM deltagelse til efteråret og OL deltagelse 
i Rusland i 2020.   
 
Den seneste udvikling er nu at en kreds af ”gamle landsholdsspillere” via Sune Berg Hansen, har 
henvendt sig til HB og bedt om en nærmere drøftelse af forholdene omkring landsholdet og elite-
politikken. HB besluttede at nedsætte et hurtigarbejdende udvalg som kom til at bestå af Sune 
Berg Hansen, Jakob Aabling Thomsen, Kåre Hove Kristensen, Mads Boe og undertegnede. Efter et 
par konstruktive møder kunne jeg langfredag rapportere til HB, at det efter udvalgets vurdering er 
muligt, inden for rammerne af den gældende elitepolitik, at komme til en aftale. HB har tiltrådt 
denne vurdering, og jeg kan med glæde meddele at jeg nu kan indgå en aftale med Sune Berg 
Hansen som landstræner, en aftale hvor dels spillernes ønsker om honorering, dels HBs ønske om 
mere skak for pengene honoreres. Den endelige aftale skal lige have de sidste tekniske detaljer på 
plads. Jeg kan dog sige at spillere der er udtaget til den øjeblikkelige brutto trup forbliver udtaget, 
og spillere som tidligere har sagt nej tak, kan genoverveje deres beslutning.   
 
For få år siden valgte Thorbjørn Rosenlund at gå på pension fra Skakbladet. Efter en grundig over-
vejelse i HB og undersøgelse af medlemmernes holdning besluttede vi at fortsætte med at udgive 
magasinet 4 gange årligt. Jeg er glad for denne beslutning, det er vigtigt at vi får registreret vigtige 
begivenheder i vor historie på en måde så de er let tilgængelige for alle, og også præsenteret i et 
lækkert layout som gør det en fornøjelse at læse. Det var ambitionen for fortsættelsen, og jeg må 
sige at de 2 redaktører GM Lars Schandorff og Jan Løfberg i høj grad har levet op til forventninger-
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ne. Jeg får overvejende positive tilkendegivelser om bladet, så forhåbentlig kan der opnås enighed 
med redaktørerne om en forlængelse af deres kontrakter. 
 
Debatten i DSU er til tider hård, især på de sociale medier raser der tid efter anden diverse ordkri-
ge. Ikke alene vendt mod ledelsen af Unionen, der florerer også hårde og ofte personligt prægede 
negative diskussioner mellem enkeltpersoner. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at 
mange andre end DSU læser med på disse medier, og de danner sig ubevist en mening om os på 
baggrund af hvad de læser her. Så jeg vil indtrængende appellere til at man tænker sig om, og 
medvirker til at bevare den gode tone og respekten for andre. Ikke alene i det man selv skriver, 
men også at man forsøger at påvirke andre debattører i samme retning. Vores adfærd skal jo ger-
ne lokke nye interesserede til, ikke skræmme dem væk fra os. 
 
Jeg skrev i sommers på lederplads om en racistisk episode i en københavnsk skakklub, og jeg slog i 
den forbindelse fast, at alle, uanset alder, køn, nationalitet, religiøs-, politisk- eller seksuel oriente-
ring er velkomne i vore klubber, overalt i landet. Man skal kunne spille skak hos os uden at frygte 
for chikane, mobning eller anden forulempelse. Dette er et meget vigtigt fundamentalt grundprin-
cip som jeg vil bede jer alle medvirke til at håndhæve – og det uanset om det sker i København, 
Århus eller andre steder.  
 
Desværre mistede DSU en stor skakklub, det var Bov, der lukkede og slukkede. Der var tale om en 
meget stærk klub, som i de sidste år af klubbens levetid var helt oppe i Skakligaen et par gange! 
 
Men der kom også en ny klub. I maj blev Nordsjællands Skakklub oprettet. Den beskriver sig som 
nytænkende, og vil skabe et klubmiljø der passer til tidens arbejds- og familieliv. 
 
Det er KUN holdskak der tilbydes, altså ikke klubaftener, og så vil man med målrettet træning for-
søge at samle de mest ambitiøse spillere på Nordsjælland.  
 
Det er nytænkning og måske på den lange bane også noget der giver resultater. Nytænkning er 
flere steder efterlyst, det behøver man ikke opholde sig mange minutter i diverse grupper på Fa-
cebook for at konstatere, så det er dejligt, når der så faktisk også SKER noget nyt. 
 
Skolernes Skakdag er ganske vist ikke et DSU-arrangement, men det er svært at komme uden om 
at nævne at et rekordstort antal elever på 49.853 fordelt på 293 skoler spillede skak den 8. februar 
på en dag der også betegnes hjernegymnastikkens motionsdag. Næsten 50.000 skakspillende børn 
på én gang, det er imponerende. Kunne vi bare få ti procent af dem som medlemmer på et tids-
punkt vil DSU have mere end fordoblet det nuværende medlemstal! 
 
Uden på nogen måde at forvente tilsvarende deltagerantal, så er der i DSU regi også gode tenden-
ser rundt omkring på ungdomsfronten. Flere steder har man på forskellig måde rakt ud efter om-
rådets unge, bl.a. via lokale skoleskakklubber. Man er nogle steder lykkedes med at etablere gan-
ske imponerende tilslutninger, i klubber som har ressourcer til at iværksætte systematisk arbejde. 
Fremgangsmåderne er forskellige, men de virker med succes flere steder, og FU agter at undersø-
ge dette fænomen nærmere, og hjælpe med at udbrede det gode budskab og den gode praksis.   
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Sommerskaklejren er et markant eksempel på godt samarbejde mellem organisationerne, som vi i 
2018 har besluttet at støtte med et stort materiale indkøb. Vi har nu ure, brætter og brikker nok til 
lejren, og lederne behøver ikke bruge energi på at samle udstyr ind mange forskellige steder, og 
især ikke at få det leveret korrekt tilbage til rette ejermand. Til gengæld kan de i højere grad moti-
vere og påvirke lejrens deltagere til at have det godt og sjovt med skakken. Jeg er sikker på at lej-
rens indsats er en grundlæggende forudsætning for at mange af vore unge holder fast ved spillet, 
på grund af gode oplevelser og etablerede venskaber.  Så skaklejre er godt for DSU, både for de 
unge og for de voksne er der mening i at afholde dem, så forhåbentlig kan vi også finde arrangører 
hertil i fremtiden.  
 
Sommerskaklejren har en fikseret afviklingstermin som er ens fra år til år, og det betyder at den 
nogle år kolliderer med f.eks. Horsens Lang Weekend. Om det alene var årsagen til at Horsens 
valgte at aflyse turneringen i 2018 ved jeg ikke, men der udspandt sig i hvert fald en diskussion på 
Facebook med mange triste bemærkninger, som jeg vil appellere til at man glemmer, og så forsø-
ger atter at få HLW sat i turneringskalenderen. Sommerskaklejren har forklaret sig tilfredsstillende, 
og HLW er for stor og vigtig en turnering til bare at fordufte. Så jeg håber de gode folk i Horsens 
atter finder motivationen, turneringen mangler i den grad i kalenderen. 
 
I 2017 aftalte jeg med Dansk Skole Skak at vi overtog kvalifikationspladserne til Nordisk Mester-
skab i Skoleskak, eller Ungdomsskak som vi vil foretrække at kalde det hos os. En konsekvens heraf 
er at Danmark skal være værter for disse mesterskaber indimellem.  Første begivenhed bliver Nor-
disk mesterskab for piger, som finder sted i Køge fra førstkommende fredag til søndag. Næste 
event bliver det åbne nordiske ungdomsmesterskab som vi skal finde arrangører til i februar 2020, 
og endelig nordisk ungdoms holdmesterskab som kommer til september 2020. Det er forholdsvis 
omkostningstunge, men også meget vigtige begivenheder, og jeg vil bede jer overveje hvorledes I 
eventuelt kan bidrage med hjælp til disse arrangementer.  
 
Ved årsskiftet har der været vagtskifte på ungdomslandstræner posten. FM Mads Boe som i man-
ge år har været en fremragende flittig og succesrig træner og leder for vore bedste ungdomsspille-
re sagde stop. Det er på sin plads her at understrege hans store engagement og totale påvirkning 
af de unge han arbejdede med. De lærte ikke bare at 1.e4 er et interessant træk, de lærte også at 
opføre sig ordentligt, at spise fornuftigt og ikke mindst at samarbejde for fælles succes, uden små-
lig skelen til at de dermed også gjorde konkurrenterne stærkere. Mads var en total engageret le-
der og rejseleder på de mange ture han arrangerede for de unge, og deres involverede forældre. 
Det er umuligt at takke nok for indsatsen, men jeg håber at Mads forstår at vi værdsætter hans 
kæmpe indsats. Vi er også taknemmelige for at familien lod Mads og Filip bruge så meget tid på 
skak, og i meget høj grad hjalp til med det. Der er vist ikke tal på de mange overnatninger og eks-
tra bespisninger som har fundet sted i det Boe’ske hjem gennem tiderne, hvor de mange unge 
talenter har boet under trygge rammer ved træningssamlinger og lignende.  
 
Mads debuterer i år, sammen med IM Klaus Berg, som stævnekommentatorer. Jeg har været forbi 
nogle gange, og jeg har lyttet til vandrørene, det er min fornemmelse at også denne opgave løftes 
med stor seriøsitet og kærlighed til skakken, også det skal vi naturligvis sige tak for. Det er vigtigt 
at vi formidler skakken så alle kan forstå det. Min fornemmelse er at det lykkes i meget høj grad, 
både her og ude i verden, hvor fans følger ivrigt med i livetransmissionerne.  
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Det fører videre til endnu engang at nævne moderne tekniks enorme betydning for skakken. Vi har 
i 2018 investeret store beløb i indkøb af godt moderne udstyr, og man er rundt omkring i landet 
ved at se mere og mere anvendelse af dette. Her på stedet og i denne turnering er det styret af 
Kasper Jerwiarz, som ikke alene dygtigt og kompetent håndterer livesendingen, men også har sør-
get for at teknikken bag ved livetransmissionen fra kommentatorrummet bringer vore budskaber 
ud. Det er en gave for en organisation at have en engageret frivillig som Kasper, jeg håber vi alle er 
enige heri og forstår betydningen af hans indsats.  
 
Som nævnt allerede i indledningen er arrangørteamet utroligt rutinerede og kompetente, det 
skinner igennem hele stævnet. Alle ved hvad der skal ske, og alle yder en stor indsats for at det 
sker til rette tid, så stævnets hovedpersoner – deltagerne – blot skal koncentrere sig om at spille 
bedst muligt skak. Det er simpelt hen en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med sådan en 
gruppe – lige fra Dommeren i LH klassen til stævnekontoret som passer på mobiltelefonerne m.m.  
 
Skaksalget modtog først på året direktørens opsigelse pr. 31. marts, og stod således i en situation 
hvor man ikke havde personale til at holde åbent med sædvanlig stand ved DM i Svendborg. I fe-
bruar deltog Direktøren i et HB møde, og forklarede sine bevæggrunde bag opsigelsen. På mødet 
tilkendegav han at vi nok skulle finde ud af noget vedrørende at holde åbent under DM. Mange 
har bemærket Skaksalgets DM annonce i Skakbladet nr. 1, hvor der blev tilbudt levering af bestilte 
varer, og åbent hus på adressen i Ringe. Det er oplagt at Skaksalget skal være til stede med en 
salgsstand så varerne kan besigtiges, ellers har det ikke megen værdi for butikkens kunder. Skak-
salgets bestyrelse valgte tage opsigelsen til efterretning, og lukke Skaksalget pr. 31. marts indtil en 
løsning for fortsat drift blev fundet. Der er nu en løsning på tegnebrættet, som betyder at Skaksal-
get kan begynde så småt at ekspedere kunderne igen om en måneds tid ca. Det er endnu for tidligt 
at informere detaljeret, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at Skaksalget kan videreføres så 
man fortsat kan købe kvalitets udstyr i en dansk specialforretning med fokus på et fornuftigt pris-
niveau. Skaksalget informerer naturligvis nærmere når der er nyt at berette.  
 
DSU besluttede ved sidste kongres i Batumi at pege på Arkady Dvorkovich som præsident for FIDE. 
Her 6 måneder efter er det for tidligt at konkludere noget endegyldigt, men det virker som om 
beslutningen var rigtig. Der er udskiftet en masse personer i diverse kommissioner og udvalg, og 
det er nok først når disse for alvor begynder at agere i forhold til medlemslandene at vi ved om vi 
valgte rigtigt. Jeg tror på det. Lederne af de nordiske lande var i tæt kontakt med grundige gensidi-
ge orienteringer under valgkampens afsluttende fase, og jeg er glad for at kunne sige de nordiske 
lande optrådte med en stor grad af enighed i spørgsmålet.  
 
For Danmarks vedkommende var kongressen jo også imødeset med spænding om hvorvidt vi kun-
ne få vores forslag om nedsættelse af ELO afgifter på alle mod alle turneringer igennem FIDE sy-
stemet. Og det lykkedes heldigvis, idet Makropoulus som vi ellers ikke har været så vilde med i 
Danmark, rent faktisk hjalp os meget med at få forslaget vedtaget på kongressen.  
 
FU’s fokus i den kommende periode vil i høj grad ligge på færdiggørelse og afrundinger af igang-
værende projekter.  Vi skal i mål med en redigering og modernisering af Skakhåndbogen. Vi skal 
have gennemført en renovering af hjemmesiden skak.dk. Vi skal forsøge at få det mest mulige ud 
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af investeringen i imagekampagnen. Vi skal have uddannet flere dommere, også internationalt, og 
vi skal forsøge at styrke de regionale indsatser med et rekruttere nye medlemmer, både voksne og 
børn.  
 
Vi skal kort sagt gøre det ”moderne at ha’ hjerne”.  Både spillere og ledere skal bruge hovedet 
godt for at udvikle klubmiljøer som er sjove og attraktive at være en del af. Der skal være vilje til at 
tilbyde nye medlemmer andet end stive klubturneringsaftener som starter kl. 19 og varer til kl. 24. 
De klubber som lykkes med at tilbyde mere dynamik og interessant indhold i klublivet skal nok 
lykkes, de som ikke kommer med på vognen får det svært. 
 
Det seneste år har været en hård omgang for FU, med 2 kassererskift, og reelt en lang periode 
uden fungerende kasserer. Formanden har sammen med den nuværende kasserer og sekretær 
brugt mange timer på at hjælpe til med regnskaberne. Vi præsenterer i dag et regnskab som dels 
derfor og dels på grund af revisors kalender, først blev godkendt for små 14 dage siden, og som 
følge deraf også blev offentliggjort på nettet et par dage efter fristen. Det håber vi naturligvis at 
delegeretmødet kan bære over med.  
 
Hele forløbet har gjort det meget tydeligt, hvor omfattende et arbejde det er at være kasserer i 
DSU og hvor lammet vi reelt er hvis kassereren ikke fungerer. Så for at undgå sådanne situationer 
fremover, er det besluttet at vi fremover supplerer kassererens ulønnede indsats med lønnet bog-
føringshjælp. 
 
Bernhard Sørensen som blev valgt sidste år måtte ret hurtigt konstatere at han ikke kunne finde 
tilstrækkelig tid til FU arbejde, så reelt har FU været særdeles vingeskudt i det meste af det sene-
ste år. Jeg vil meget gerne her takke HB for udvist tålmodighed for forståelse for dette, der er ab-
solut en del sager som skulle være færdige nu, som stadig ligger og venter på at blive håndteret af 
et fuldtalligt FU. Heldigvis har jeg fundet en, er jeg sikker på, god kandidat som er klar til at tage fat 
på opgaverne fra en ende af.  
 
Jeg vil sige tak til Hovedbestyrelsen for et overordentligt godt og konstruktivt samarbejde. Tak til 
Unionens ansatte som varetager vigtige kerneområder i unionens drift. Uden deres stabile indsats 
ville der være meget vi skulle undvære. Tak for det. 
 
Tak til de frivillige rundt omkring i klubberne, hovedkredsene og DSU der bliver uundværlige i be-
stræbelserne for at vende medlemsudviklingen. Ikke mindst jeres indsats kommer til at spille en 
vital rolle når vi skal tage godt imod nye medlemmer. 
 
Tak til mit forretningsudvalg for sædvanligt godt og loyalt samarbejde.  
 
En stor og varm tak skal lyde til Hotel Svendborg for som storsponsor at tage godt imod os, og 
gæstfrit bede os om at komme igen.  
 
Sidst men ikke mindst, en stor tak til de to arrangørklubber der har bevist at de absolut mestrer 
opgaven til punkt og prikke. Vi har igen oplevet et af de bedst arrangerede DM-stævner nogensin-
de.  
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Tak for ordet 
 
Dirigenten: Tak til formanden for en fyldig beretning. Beretningen skal selvfølgelig sættes under 
debat og rent praktisk bedes de, der ønsker ordet komme herop og så får de ordet i den rækkeføl-
ge de kommer. Af hensyn til referatet bedes man præsentere sig selv.  

 
Preben Sørensen, Skakklubben Evans: Som man har kunnet se på divisionsturneringens hjemme-
side d. 27. marts 2019,  så har TL og TK afvist Skakklubben Evans’s protest over Team Xtracon Kø-
ges ulovlige brug af en spiller. Sagen er dog af så principiel karakter, at Skakklubben Evans general-
forsamling d. 4. april 2019 har besluttet at forfølge sagen og blandt andet bringe den til talerstolen 
her i dag for at sætte gang i debatten og bringe klubbernes holdning på banen.  
 
Jeg vil prøve lige kort at gå igennem sagen med 6. punkter. Jeg skal ikke læse protesten op, den 
har stået i uddrag på divisionsturneringens hjemmeside, men jeg skal lige kommentere en lille 
smule på de afgørelser, der er faldet- De er mildest talt lidt besynderlige.  TL henviser i sin afgørel-
se til, at han ikke kender nogen sag med udlændingestyrelsen og den pågældende spiller fra Team 
Xtracon Køge og at spilleren uretmæssigt har tjent penge under sit ophold i Danmark. Så langt så 
godt – det er vi enige i. En TL kan ikke side og gå alle spillerne igennem. Det vil være fuldstændigt 
umuligt. Så er sagen sendt videre til Turneringskomiteen. Turneringskomiteen har begrundet sit 
svar med, at de mener at spilleren er lovligt anvendt når reglement for Dansk Skak Unions divisi-
onsturnering, afsnit 5, § 10 b-f og g er opfyldt. Der er ikke nogen tvivl om, at de punkter er opfyldt, 
idet de drejer sig om, at spilleren ikke har karantæne og er anmeldt i rette tid- Så henviser man til, 
at det ikke er meningen af hverken TL eller TK skal side og gennemgå alle landets love at se om 
spilleren er spilleberettiget. Det betragter vi som et meget bekvemt svar, hvor man henviser til 
DSU’s love, hvor vi konstaterer, at det slet ikke er det protesten handler om.  
 
Så har HB på sit møde d. 3. marts 2019 vurderet, at lige så længe der ikke er nogen sag mellem 
den pågældende spiller og udlændingestyrelsen, er det heller ikke nogen sag fog DSU. Det er divi-
sionsturneringsleder Hans Milter Pedersen, der siger sådan. 3 dage senere, d. 6. marts 2019 har 
Skakklubben Evans kontaktet Integrationsministeriet med henblik på en afklaring af 3. landes spil-
leres deltagelse i den danske divisionsturnering og der har vi været så heldige at få et svar d. 9. 
april 2019 og jeg skal prøve at læse det højt.  
 
Der er en afdelingsleder i Udlændinge- og Integrationsministeriet, der har svaret. Såfremt man er 
professionel idrætsudøver og ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller et nordisk land og tilbydes 
ansættelse af en idrætsklub i Danmark, skal inden påbegyndelsen af den tilbudte beskæftigelse i 
Danmark opnå en opholds- og arbejdstilladelse. Der skal samtidig være idrætsmæssige grunde til 
at den ansatte ønskes ansat. Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold 
og udlændingen skal som udgangspunkt tilbydes fuldtidsansættelse. Det er dog muligt at få tilla-
delse til deltidsarbejde, dog ikke mindre end 20 timer om ugen, såfremt det er sædvanligt inden 
for den aktuelle sportsgren. Ifølge udlændingebekendtgørelsens § 24, stk. 8, så kan professionelle 
idrætsudøvere og trænere i visse situationer være fritaget for arbejdstilladelse under et visum og 
visumfrit ophold. Fritagelsesordningen gælder dog ikke, hvis der er indgået en ansættelsesaftale 
med en herværende idrætsklub. Et Schengenvisum for den indiske spiller fra et 3. land med type C 
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visum gives kun til private og turistbesøg, forretningsbesøg og kulturellebesøg og giver ikke ret til 
at arbejde i Danmark.  
 
Efter de 2 afvisninger fra TL og TK har vi sendt sagen videre til Dansk Skak Unions skaknævn d. 9. 
pril 2019 og vi har endnu ikke fået noget svar. Hvis vi ikke var under 14 dages reglen, havde vi 
fremsat et ændringsforslag til turneringsreglementet, men det har vi altså ikke kunnet nå. Et er, at 
udlændingereglen er blevet fjernet i divisionsturneringsreglementet og der ikke længere nogen 
regulering af anvendelsen af udenlandske spillere. Det mener vi er et problem fordi hvis en spiller 
fra et 3. land kommer hertil og kører på et Schengen visum C, så er det et arbejdsigiver/arbejds-
tager forhold når man aflønnes af klubben og der er jo både noget med skattemyndigheder og det 
hele. Som jeg læste op før, så kan ikke arbejde hverken lønnet eller ulønnet i Danmark, sådan er 
reglerne.  
 
Jeg har 2 spørgsmål for at gøre det lidt kort lige i første omgang: Det ene er til FU og HB: Hvilke 
foranstaltninger har DSU påtænkt at iværksætte for at sikre, at der fremadrettet ikke anvendes 
spillere i divisionsturneringen fra 3. lande uden arbejdstilladelse og det vedhæftede spørgsmål: 
vedtægtsændringer og måske tilføjelser til turneringsreglementet? Fra Skakklubben Evans betrag-
ter vi sagen som værende af principiel karakter og vi ser frem til at høre fra andre divisionsklubber 
om emnet. 
 
Finn Stuhr, Køge Skakklub: Til orientering til Evans, så har Køge Skakklub ingen ansatte spillere. 
 
Peter Stuhr, Skakklubben K41: Jeg vil gerne takke Evans for at have gjort Zachariasens Deep Blue 
arrangementet lovligt, for der blev benyttet sådan en som Garry Kasparov, som var lønnet fra et 
ikke EU/EØS-land. Det begrænser så os bare for hvad vi kan. Så hvis vi går og begrænser vores mu-
ligheder, så kan vi ikke gå ud og bruge stormestre fra USA. Dee kan ikke benyttes i vores turnerin-
ger fordi de får startpenge i nogen turneringer, så argumentet er ikke helt reelt. 
 
Dirigenten: Er der andre i denne her debat, der ønsker ordet? 
 
Poul Jacobsen: Som det blev nævnt, så har HB behandlet sagen allerede da vi hørte om den og vi 
behandlede den faktisk på et meget uoplyst grundlag, idet den lige var sprunget da vi tilfældigvis 
havde HB-møde og HB følte sig faktisk på noget hjælpeløs grund i forhold til diverse lovgivning og 
påstande, så indtil videre er holdningen i HB, at man afventer behandlingen i vores interne juridi-
ske system, som behandler den i forhold til Dansk Skak Unions love.  
 
Hvad vi fremadrettet har tænkt os, må afhænge af hvilke anbefalinger vi får af Skaknævnet og ind-
til Skaknævnet er færdig med at vurdere sagen, så har jeg egentlig ikke den store mulighed for at 
kommentere på hvad Dansk Skak Union har tænkt sig at foretage sig, men ting ligger fast Dansk 
Skak Union eksisterer i et samfund, som vi plejer at rose os af have vis grad af lovlydighed. Selvføl-
gelig skal vi følge landets love og hvis der foreligger en overtrædelse af dansk lovgivning, skal vi 
selvfølgelig sørge for, at der bliver rettet til, så vi ikke gør det fremover. 
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Preben Sørensen, Skakklubben Evans: Jeg vil først lige kommentere på de 2 gange Stuhr. Det var 
ikke et uventet svar, men jeg tror, at I misforstår det for I kan få alle de folk I vil til de forskellige 
turneringer i Danmark. Det må man gerne.  
 
Udenlandske spillere må gerne spille, men hvis der indgår en professionel idrætsklub, et arbejdsgi-
ver/arbejdstager forhold, så er det ikke tilladt, hvis der er penge med i spillet. Så skal der være en 
arbejdstilladelse. Det står helt soleklart. Jeg er forundret over, nu siger jeg det lige til FU her, at 
hvis Vejle nu her til aften på Vejle Stadion spiller mod AGF og der så er en ulovlig spiller på AGF’s 
hold, så jeg sikker på, at DBU inden kontoret i morgen kl. 10, har åbnet en sag. At I ikke har åbnet 
sag om dette her, men at det skal være foreningerne, der skal gå ind og sagsøge og anmelde det til 
myndighederne, end sige politiet. Jeg synes det virker fuldstændigt forkert. Jeg synes DSU, HB og 
FU skal tage sig sammen nu her fordi jo ikke kan have en turnering, hvor der spiller illegale spillere 
med. Dansk lovgivning er hævet over DSU’s love. At DSU’s love er overholdt til punkt og prikke – 
det er vi ikke i tvivl om, men det retfærdiggør ikke det andet alligevel. 
 
Poul Jacobsen: Det skal bare være den ganske korte bemærkning, at det jo bestrides fra anden 
side, at der foreligger en overtrædelse af landets love, der mener at man har fået et fortolkning af 
hvad man har mulighed for på et sådan turistvisum. Der mener man, at det kan betragtes som 
konsulentbistand at spille en skakligakamp. Indtil der falder en afgørelse på det, skal vi andre i FU 
ikke kloge os på det, for det er dyrere i advokatudgifter, når vi har hver sin opfattelse af tingene og 
det har vi jo brændt os på en gang. Så foreløbig er vi lidt forsigtige, men som jeg sagde, så skal vi 
selvfølgelig overholde landets love. 
 
Finn Stuhr, Køge Skakklub: Køge Skakklub har ikke noget ansættelsesforhold til spillerne og har 
ikke nogen kontrakt, så derfor er det jo DSU uvedkommende. Den spiller vi taler om har fået sine 
udgifter dækket af anden vej. Det er vel rimeligt nok. 
 
Preben Sørensen, Skakklubben Evans: Jeg har indtryk af, at der findes 2 skalafdelinger i Køge. Den 
professionelle afdeling, som har en sponsor der bor i Roskilde og som styrer hele det show der og 
så er Køge Skakklub.  
 
Køge Skakklub har vi den største respekt for. Vi kender de gode folk, Stuhr og Erik Carlsen og alt 
det ungdomsarbejde I laver derovre. Det slet ikke det vi anfægter, men der er en professionel af-
deling. I har ikke nogen ansatte I Jeres. Det er vi fuldstændig enige om. Der er en professionel af-
deling, der fungerer i jeres navn, Team Xtracon Køge så helt sige jer uden om problemet. Det kan I 
ikke. 
 
Dirigenten: Jeg tror ikke vi kommer videre med denne debat. Er der andre, der ønsker ordet til 
formandens beretning. 
 
Finn Stuhr, Køge Skakklub: Jeg er lidt ked af at skulle stå heroppe, men alligevel synes jeg at jeg 
har nogle ting som jeg brænder for og som synes er ærgerligt ikke sker i dansk skak. Jeg vil starte 
med de lokale problemer og så kommer nogle mere generelle betragtninger.  
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Vi har d. 21. marts 2018 ansøgt om et beløb til en kampagnefilm, der vil gavne både lokalt og 
landsdækkende. Vi ved der var sat 400.000 kr. af. Vi rykkede efter 9 uger formanden for svar og 
det er altså ikke normalt med 9 ugers svartid. Formanden svarede, at ansøgningen var sat på pau-
se, da der skulle tages stilling til en større kampagne. Efter et stykke tid blev der igen rykket for 
svar og spurgt om ansøgningen stadig var på pause. Samtidig spørger klubben ind til den kampag-
ne for billige livebrætter, der blev annonceret om tidligere. Vi mangler fortsat svar på begge 
spørgsmål. Tavshed fra formanden. Det er helt igennem uacceptabelt.  
 
Så er der lovet udbetaling af præmie til et af vores ungdomsmedlemmer, der vandt U-DM. Der er 
landet hos formanden, men jeg får ikke noget svar fra formanden – heller ikke nogen henvisning til 
de ansvarlige. Der blev rykket for svar og stadig ikke noget svar og så går jeg ind i sagen og går til 
rette personer. Den ungdomsansvarlige og kassereren og der bliver igen henvist til formanden, der 
bliver spurgt og først efter rykning sker der noget. Det er helt uacceptabelt.  
 
Udbetaling af præmie for 2018 for divisionsturneringen er udeblevet. Kassereren er blevet rykket. 
Han er ikke lige bekendt med proceduren. Der er kommet nogle nye til.  Det har jeg forstået. Man 
skal lige spørge formanden. Igen man skal lige spørge formanden- det er OK han er ny, men der er 
ikke noget svar endnu. Igen helt uacceptabelt.  
 
Imagekampagnen feriepenge blev ikke indberettet og kompensation blev udbetalt på 30.000 kr. 
Hvad sker der? Er der nogen, der har drukket af natpotten. Det er helt uacceptabelt. Jeg fornem-
mer, at formanden skal tages i ed hver eneste gang, der skal tages en beslutning i DSU’s øverste 
komite. Helt uacceptabelt.  
 
På delegeretmødet for 2 år siden, spurgte jeg FU hvor DSU var i forhold til E-sporten, der var på vej 
frem. Formanden svarede her fra talerstolen, at det vil han holde øje med. Så hvis jeg gætter på 
status i dag, vil jeg gætte på et blåt øje. Man skulle ikke tro, at det var en demokratisk organisation 
når alt skal igennem formanden. Det er Kreml lignende forhold, hvilket jeg klart afstår fra.  
 
Ved siden af funktionen som formand, render formanden også rundt og stiller brikker op og læg-
ger livebrætter op til diverse turneringer, ja også andre FU medlemmer deltager i den proces. Det 
er helt igennem uacceptabelt. I moderne ledelse har man tillid til de, der er udpeget til at have 
ansvaret og sørge for at der uddannede folk til udføre arbejdet i afdelingen. I de klubber, hvor de 
skal lave live eller hvad det er.  
 
Vi har haft et medlemshvervningsprojekt i Allerød og Aalborg. Vi mangler at se resultater i form af 
tiltag i større og andre klubber. Man har så gjort, at nu har man prøvet det og nu prøver man an-
det i stedet for at resultaterne fra Allerød og Aalborg kommer ud til gavn i andre klubber vi har. 
Der er jo andre klubber end de 2 I stedet sætter man en ny kampagne i gang nogle få steder i lan-
det. En imagekampagne kære venner – til gavn for hvem? Hvor mange klubber og medlemmer har 
haft ejerskab i det projekt, der foregår på værtshuse på trods af at Dansk Skak Union – efter sigen-
de – en alkoholpolitik.  
 
Vist nok tilbage i 2013 og 2014 var hele HB og FU på seminar. Her var resultatet, at der skulle op-
bygges en ny organisation og der skulle også gøres noget mere for at få piger til at spille skak og en 
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masse andre spændende tiltag. Det eneste, der er blevet til noget er det med pigeskakken, hvilket 
bestemt er rigtigt godt, men med er noget blege resultater. Hvor vil jeg så hen med det her? Jo 
vores organisation har eksisteret i den form den har i dag i flere generationer. En af vores hoved-
kredse har endda valgt at fejre det med 75 års jubilæum.  
 
Alle i FU gør et frivilligt stykke arbejde. Hvis de ikke lavede alle de andre sjove ting som skal er, så 
ville de have mere tid til at passe deres funktioner. Det er det de er valgt til. Jeg siger derfor som 
andre seminarer, at man tager emnet ny organisation op igen. Jeg anbefaler derfor, at forret-
ningsudvalget og hovedbestyrelsen nedsætter et kommissorium med henblik på at se på mulighe-
den for en helt ny måde at organisere dansk skak til gavn for medlemmerne og klubberne. Kom-
missoriet skal udføre sin opgave inden næste års delegeretmøde og have et resultat klar til HB-
mødet i januar, således at delegeretmødet i 2020 kan tage stilling til resultatet. Tak for ordet. 
 
Poul Jacobsen: Jeg nævnte allerede i beretningen at jeg takkede for hovedbestyrelses overbæren-
hed med alle de sager, som vi ikke har fået gjort færdige i FU. Jeg er godt klar over, Finn Stuhr, at 
der er ting, som vi har lovet, som vi af forskellige årsager ikke har fået holdt. Enten fordi jeg har 
glemt det mellem alle de mange små gule sedler eller fordi vi på alle mulige andre måder ikke har 
kunnet gøre det.  
 
Du nævnte dog nogle ting, især omkring imagekampagnen, nogle ting, som jeg er nød til at præci-
sere. Der var ikke tale om at der ikke blev udbetalt feriepenge fordi det der gik galt var, at Rune 
skulle have barselsorlov og det er ikke ganske enkelt for en organisation, som er registreret som os 
at komme til at indberette, at en medarbejder går på barselsorlov. Faktisk var det sådan, at uanset 
hvordan vi henvendte os til Udbetaling Danmark, så fik vi at vide, at det var forkert og at vi skulle 
have en anden form for godkendelse for at kunne gøre det, så det endte med at blive for sent og 
Rune kunne ikke få sin barselsorlov og derfor så traf jeg så den beslutning, at siden vi som organi-
sation ikke var i stand til at få det til at virke, så måtte vi jo stå ved vores ansvar, idet manden jo 
skulle have smør på brødet, så derfor fik han en ekstra månedsløn. Det beklager jeg, men det ske-
te i den periode, hvor vi praktisk talt var uden kasserer. Det var simpelthen for sent til sidst.  
 
Med hensyn til evaluering af Imagekampagnen, så har jeg jo nævnt, at det kommer til at ske i for-
bindelse med hovedbestyrelsens møde i august – forhåbentlig da og indtil da, vil jeg egentlig ikke 
komme med så skrækkelig mange kommentarer til det, Jeg er klar over, at der er divergerende 
opfattelser rundt omkring i landet, jeg vil dog sige en ting. Det var en enig hovedbestyrelse over 
flere møder traf beslutningen om at sætte den i gang. Det var en hovedbestyrelse, der var klar 
over, at man skulle hjem og agitere over for klubberne i ens eget område om, at nu kommer den-
ne her imagekampagnen og at vi bruger et ganske betydeligt beløb på den.  
 
Det var også en hovedbestyrelse, som jeg går ud fra var i samklang med deres bagland, da de traf 
beslutningen. Det var ikke et forretningsudvalg i Dansk Skak Union, der skulle informere den en-
kelte klub om, at det nu skulle i gang med at få noget ud af imagekampagnen. Den information gik 
jeg ud fra, at de respektive hovedkredsformænd tog sig af. Det er jeg også sikre på, at de gjorde, 
for klubledere, som jeg har snakket med har slået blikket ned, men har godt været klar over, at 
imagekampagnen har været der.  
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Vi har fra startet sagt meget, meget tydeligt, at imagekampagnen var en kampagne, som handlede 
om at lave nogle arrangementer, som kunne få folk til at spærre øjnene op og sige: kan skal også 
være sådan. Det var ikke en medlemskampagne, det var op til klubberne at medvirke aktivt i et 
forsøg på at udnytte den opmærksomhed, der blev rundt om lokalt ved arrangement.  
 
Det eneste jeg ikke har set ved lokale arrangementer, det vil jeg godt medgive, at jeg er lidt skuffet 
over, det har jeg også kritiseret tidligere i HB-sammenhæng, det er at der ikke har været mange 
forsøg på at gøre sig til som lokal klub i et område. Der har heller ikke været mange forsøg på fra 
klubbernes side, at tage kontakt til Rune Friborg selvom det har været oplyst, at man bare skulle 
tage kontakt, så ville han stort set lave alt, hvad der skulle foretages i det pågældende lokalområ-
de.  
 
Vi har gjort opmærksom på det meget tydeligt, det har været beskrevet i Skakbladet, det har væ-
ret på unionens hjemmeside, der har været i HB-referater, så jeg må absolut sige, at vi har gjort 
hvad vi kunne for at udbrede kendskabet til imagekampagnen og dens muligheder.  
 
Finn Stuhr, Køge Skakklub: Det er meget godt, at du nævner det hr. formand, men jeg har faktisk 
henvendt mig til ham for om han kunne komme og lave noget i Køge, men har aldrig fået et svar. 
Så har du ikke svaret på de ting omkring manglende svar på ansøgninger.  
 
Jeg håber virkelig, at alle har det samme problem med Poul Jacobsen, formanden for Dansk Skak 
Union, for ellers er det jo ren chikane af Køge Skakklub. Det håber jeg sandelig ikke. Jeg håber, at 
alle har det problem, at han ikke svarer på sin mail. 
 
Johan Holmstrøm, Dansk Skakakademi: Jeg er formand for Dansk Skakakademi og tidligere for-
mand for Brønderslev Skakklub. Da jeg startede Brønderslev Skakklub fik vi 25 medlemmer i løbet 
af 3 måneder.  
 
Jeg tænker, at formanden snakkede om, at vi skal have nye medlemmer. Det har jeg fokus på, det 
er faktisk det eneste jeg har fokus på og det er derfor jeg har startet Dansk Skakakademi efter 
svensk forbilled. Jeg vil sige lidt om mine ideer og de handler om, at Dansk skakakademi er en mu-
lighed for at unge spillere kan søge økonomi til at rejse ud til turneringen og få en coach osv.  
 
Jeg ved ikke om det er muligt, at man kunne tænke sig, at åbne et dansk skakakademi i hver ene-
ste hovedkreds, hvis der var nogen, der kunne tænke sig, at stå for det og hverve nye medlemmer. 
Jeg tænker, at det er der vi skal have fokus i fremtiden. Hvordan får vi nye mennesker til at spille 
skak. 
 
 Kai Munk, Skanderborg Skakklub Jeg er kasserer i Skanderborg skakklub og repræsenterer Skan-
derborg Skakklub her i aften. Jeg vil lige til det omkring Rune Friborg. Han har vi brugt meget i 
Skanderborg Skakklub og vi er meget glade for det samarbejde vi har haft og haft en rigtig god 
oplevelse med de arrangementer vi har haft.  
 
Det der med at få medlemmer til klubben, det er et problem for os alle sammen. Dem der har be-
søgt og spillet mod Skanderborg Skakklub har nok været i vores sundhedscenter, Det er rimeligt 
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billigt – på jysk hedder det gratis og det er faktisk noget, der kører under ældresagen. Det er så en 
lille udfordring når vi så siger at vi gerne vil have nye medlemmer. Så kigger vi jo på skakken i sko-
lerne og skakken i skolerne foregår altså på skolerne.  
 
Så mit forslag har så været hvordan får vi så trukket skakken fra skolerne op til vores sundhedscen-
ter. Der har så været noget logistikmæssigt med ældresagen, men det kunne jo være noget kl. 16 
så kommer de i sundhedscenteret i stedet for at spille skak nede på skolen og efterhånden gled de 
over i at spille skak med os. At vi så måske skal have 5 minutter og de skal have 1 time til et parti 
eller et eller andet. Så er det fra 16 til 18 de spiller.  
 
Vi spiller turnering fra kl. 18.30 og på en eller anden måde for en glidende overgang fra skoleskak-
ken ind i vores klub. Man får ikke nye medlemmer på 40-50 år eller 30 år. De er der ikke. Vi skal 
have fat i dem fra skoleskakken og den vej op.  
 
På samme måde skal vi have nogle flere kvinder til at spille skak. De unge piger skal interesseres i 
skak den vej i gennem. Det er noget vi vil prøve på og starter nu og hvis der er nogen, der har nog-
le ideer, så nævn det her. Så er vi villige til at indgå i et samarbejde om det her for det er et pro-
blem for os alle sammen, skakken ikke hænger bedre sammen med dem som vi skal trække på, 
nemlig skoleskakken. 
 
Arild Rimestad: Det er bare en præcisering til det Finn Stuhr sagde. Den ungdomsansvarlige, der 
blev kontaktet, det er så mig. Da jeg fik det at vide, henviste jeg vedkommendes stedfar til at hen-
vende sig pr. e-mail og det var til kassereren og cc til mig.  
 
Det gjorde vedkommende ikke. Han henvendte sig til formanden på Facebook og det er ikke må-
den man gør det på. Da jeg så senere hørte det igen at det ikke var gået igennem, så kontaktede 
jeg kassereren og så blev det gennemført. 
 
Peter Stuhr, Skakklubben K41: Jeg vil gerne høre Poul om Peter Heine Nielsens ansøgning som 
landstræner er blevet behandlet af hovedbestyrelsen, som den tidligere ikke er blevet inden man 
har indgået forhandlinger med Sune Berg Hansen om ansættelse som landstræner eller om man 
bare totalt har ignoreret den stadigvæk og har man i det hele taget givet ham et svar på ansøgnin-
gen. 
 
Poul Jacobsen: Nogle i HB læser Facebook og har læst, at Peter Heine Nielsen uopfordret har an-
søgt en stilling som landstræner. Der er forskellige omstændigheder omkring den ansøgning og 
andre henvendelser fra Peter Heine Nielsen, der gør at jeg her meget klar siger, at jeg har ikke 
brugt meget energi på at vurdere om Peer Heine Nielsen skal ansættes som landstræner.  
 
Det vil ganske enkelt være for problematisk i forhold til forholdet mellem Peter Heine Nielsen og 
DSU top ledelse. Så kan jeg i øvrigt meddele, at der bliver omkamp i morgen om DM-titlen, idet jeg 
får at vide, at partiet mellem Jesper thybo og Allan Stig Rasmussen er sluttet remis. Det betyder, at 
der må blive omkamp mellem Jonas Bjerre og Allan Stig Rasmussen. 
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Peter Stuhr, Skakklubben K41: Poul, jeg er er ret beset totalt ligeglad med om I ikke har gide at 
bruge særlig meget tid på ansøgningen fra Peter Heine Nielsen. Spørgsmålet om han har fået svar 
eller ej, vil jeg gerne vide. Hvis han ikke har fået svar, synes jeg ikke, at I arbejder professionelt 
nok. 
 
Dirigenten: Da der ikke er flere, der har ønsket ordet, bedes de, der kan godkende formandens 
beretning – jeg regner med at vi kan klare det med håndsoprækning i første omgang -  række 
stemmesedlerne i vejret. Der er en enkelt, der hverken stemmer for eller imod. Resten stemmer 
for. Beretningen er godkendt. 

3. Regnskab for 2018 fremlægges 

 
Poul Guldbæk Olesen: Så er det så første gang, at det er mig, der har fornøjelsen/ansvaret for at 
fremlægge DSU’s regnskab for 2018. Vi har været vant til den sammen kasserer i en årrække.  
 
Jeg vil sige med det samme 2 ting. Det ene det er at efter formandens beretning, har jeg lige så 
stille streget lidt i mine noter, idet nogle ting allerede er blevet sagt, så det behøver vi jo sådan set 
ikke at gentage. Det anden jeg vil sige til en start, det skal ikke være nogen hemmelighed, det har 
været et arbejde, et pænt stort arbejde at få et regnskab klar til tiden. Ikke kun for mig, men også 
for mine kolleger Poul og Aage, så jeg vil egentlig gerne starte med at sige stor for det samarbejde 
vi har haft om at få det her på plads, så det lykkedes til tiden.  
 
Så er det jo så meget heldigt, at påske falder sent i år for det har givet lidt mere tid til at få regn-
skabet på plads fordi det som det jo allerede har været nævnt, så skal det jo fremlægges 14 dage 
før delegeretmødet og vi kan så sige, at det var godkendt i realiteten 15 dage før delegeretmødet, 
men så skulle det lige offentliggøres. Det har Poul allerede nævnt, så det behøver jeg ikke vade 
mere rundt i, men bare, at det ikke skal blive en vane fremover. Nu er regnskabet som tidligere 
offentliggjort på skak.dk og det er opstillet på samme måde som tidligere år, så man har også mu-
lighed for at sammenligne hvordan det ser ud i forhold til 2017 og de tidligere år.  
 
Jeg har indtryk af, at man ikke plejer at gå i deltaljer her ved fremlæggelsen og det vil jeg heller 
ikke gøre, men måske sige lidt mere end man plejer at gøre fordi det har været et lidt atypisk år 
for helt banalt er det jo sådan at modsat et budget, som kigger fremad og derfor altid kan være til 
diskussion og der altid kan ændre fordi betingelserne ændres, så er et regnskab jo altid per defini-
tion bagudrettet og man kan sige, at tingene er som de er og det gælder også i år.  
 
Regnskabet er godkendt af revisorerne med nogle enkelte bemærkninger og tallene er som de er. 
Det vil sige, at alle indtægter og udgifter er selvfølgelig regnet ind, men når det er sagt bør det jo 
sige, at vi har haft et turbulent år med 2 gange kassererskift og en periode på 3-4 måneder midt i 
året, hvor der ikke regelmæssigt blev bogført og derfor er alt ikke nødvendigvis konteret fuld-
stændigt rigtigt, selvom jeg er sikker på, at vi fik rettet op på langt det meste i slutfasen op til af-
læggelsen.  
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Vi har i hvert tilfælde fået tingene ind i de rigtige hovedkategorier. Det er jo sådan, at jer der har 
gået nærmere ind i det, en 6-7 hovedkategorier i regnskabet og dem har vi fået på plads, men med 
en undtagelse, som jeg synes er så stor og vigtig, at jeg synes, at den lige bør nævnes her. Den er 
sådan set rigtig træls for at sige det på jysk.  
 
Man behøver ikke at være professor i driftsøkonomi eller andet for at undre sig over hvorfor udgif-
ten til øvrig administration er vokset helt vildt. Det er den ikke i virkeligheden.  
 
Det drejer sig om én stor post på ca. 166.000 kr. hvor halvdelen af det indkøbte DGT udstyr ved de 
her mange senere omkonteringer vi måtte lave, er landet forkert. Det er landet under øvrig admi-
nistration, hvor det overhovedet ikke hører hjemme. Det skulle egentlig have stået på kontoen for 
medlemskampagne. Hvis man kigger der, så står der et negativt tal og det kan man jo med rette 
undre sig over og uden at gå i deltaljer, er det fordi der kom nogle penge ind fra klubberne, som 
står der uden at hele udgiften står der.  
 
Det er uheldigt når sådan noget sker – især når det vender den vej for det ser jo aldrig godt ud, at 
det er administrationen, der vokser og de skaklige udgifter, der falder. Hvis det nu havde været 
modsat, så havde vi måske ikke behøvet at gøre så meget ud af det. Nu er tallene og regnskabet 
godkendt, men måske kunne vi på en eller anden måde med aftale med revisorerne få det ændret, 
så det ikke for tid og evighed skal stå på den måde.  
 
Det kigger vi lige på, men regnskabet formelt er som det er. Jeg synes det bør nævnes fordi det er 
så stort et beløb. I forbindelse med godkendelsen, der har vore 2 valgte revisorer skrevet de stan-
dardbemærkninger, som de vist nogenlunde plejer med den tilføjelse, at de har bemærket at de 
enkelte mellemregningskonti med hovedkredsene, visse klubber og enkeltpersoner ikke alle er 
ajourført, men at de er lavet på et såkaldt aggregeret niveau, det betyder i praksis, at ned på det 
individuelle niveau er der nogle ting, som vi skal have gået grundigt igennem fremover, men at de 
står inde for, at totalt stemmer det. Bundlinjen er et underskud på 325.000 kr. og der er selvfølge-
lig aldrig godt, men det er faktisk kun ca. halvdelen af det der var forventet budgetmæssigt.  
 
For lige at spole tilbage, så var det sådan at man sidste år at sætte imagekampagnen i gang til et 
beløb på ca. 558.000 kr. og dermed med åbne øjne godkendte et forholdsvis stort underskud på 
2018 budgettet.  
 
Når vi nu gør regnskabet op, kan vi se, at det der vedrører imagekampagnen har været nogenlun-
de som forventet, der ligger ikke deri nogen forklaring på de regnskabsafvigelser, der er. De ligger 
andre steder. Som sagt et underskud på 325.000 kr., der fordeler sig nogenlunde ligeligt på driften 
og de såkaldte finansielle poster. Sidstnævnte dækker kort sagt over 2 ting.  
 
Det har været et dårligt år at eje obligationer og det har kostet nogle penge og så har man været 
nødt til at nedskrive Dansk Skaksalgs værdier med et forholdsvis stort beløb.  
 
På driftsregnskabet har der været nogle positive tegn i form af mindre udgifter. Jeg nævner bare 
kort Skakbladet, IT udgifter, mødeudgifter og det som Poul var inde på, udgiften til FIDE rating, 
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hvor vi har kunnet reducere vores udgift med ca. 100.000 kr. og det er også noget, der vil slå igen-
nem på de kommende års budgetter, der er absolut positivt.  
 
På indtægtssiden er det næsten som budgettet, faktisk en lille smule bedre i form af at rating afgif-
terne er steget. Det kan vel kun tolkes som om der har været en højere turneringsaktitivet end 
forventet og det må jo også siges at være et positivt tegn.  
 
Så konklusionen er at her ved udgangen af 2018, havde DSU en formue på ca. 1.730.000 kr. og i og 
med, at det har været et år med underskud, så er formuen selvfølgelig formindsket. Det siger sig 
selv, men som sagt ikke så meget som forventet.  
 
Der er også budgettet med underskud for 2019, men trods alt er formuen så stor, at der ikke er 
nogen, der mener, at der grund til panik, men ingen tvivl er der om, at det bedste ville være hvis 
bøtten vender i form af flere medlemmer. Det vil selvfølgelig også gøre sig et positivt indtryk i 
regnskabet.  
 
Så med imagekampagne og Magnus Carlsen arrangement i maj måned, er der forhåbentligt grund 
til en vis optimisme, da der formodes at komme en hel del god presseomtale ud af det. Så fre kas-
sereren blev det den 3. af slagsen, der startede i løbet af 2018. Der var 2 stk. og 1, der var med et 
stykke tid undervejs, så det har været et turbulent år. Også på det punkt, håber vi, at 2019 bliver 
lidt mere stabilt. 
 
Dirigenten: Tak til kassereren. Da der ikke er nogen, der har markeret, vil jeg bede de delegerede, der kan 
stemme for regnskabet for 2018 om at markere ved at række den røde seddel op. Regnskabet blev god-
kendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 

 
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent og da der ikke fremkom andre forslag, blev kon-
tingentet fastsat uændret. 
 

5. Fastsættelse af ratingafgift 

 
Hovedbestyrelsen foreslog uændret ratingafgift og da der ikke fremkom andre forslag, blev rating-
afgiften fastsat uændret 
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6. Indkomne forslag 

 
Sydjysk Hovedkreds fremsætter forslag til ændringer i Love for Dansk Skak Union: 

 
§ 6, 4. afsnit:  

” Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub med mindst 8 medlemmer ved sin formand har så 

mange stemmer, som den har medlemmer. Klubformændene . . . ” 

 

. . . foreslås ændret til: 

” Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub ved sin formand har så mange stemmer, som den 

har medlemmer. Klubformændene . . . ” 

 

Karl Posselt, Sydsysk Hovvedkreds: Det er sådan, at klubberne med mindst 8 medlemmer kan 
indmeldes i Dansk Skak Union. Det har ikke været nogen større udfordring så længe medlemstallet 
har været højt og de fleste klubber har kunnet leve op til det og det er også naturligt når man star-
ter en klub, fremfor at dyrke sporten individuelt, at man så er nogle stykker, der går sammen.  
 
Problemet har været at med den medlemsnedgang, der har været de seneste år, så er der en del 
klubber, der er kommet i problemer i forhold til det her. Formålet med forslaget er at sørge for at 
motivere alle klubber til at fortsætte med at være medlem af Dansk Skak Union forstået på den 
måde, at der stadig er et medlemsdemokrati, som man har mulighed for at deltage i.  
 
For lige at give en lille status, så er der 141 klubber i alt, hvoraf de 12 har færre end 8 medlemmer 
og der er 2 der har 8 medlemmer, 4 der har 9 medlemmer, 4 der har 10 medlemmer, 5 der har 11 
medlemmer og 6 der har 12 medlemmer. Jeg ved ikke hvor man skal sætte snittet henne, men 
kunne jo sige, hvis man puttede alle de her klubber i farezonen, så er det i alt 33 klubber, der risi-
kerer – i hvert tilfælde med en medlemstilbagegang – at komme under denne her grænse.  
 
Så kunne man, så kunne man bare fusionere med naboen. Det viser sig i praksis ikke at være no-
gen god løsning, forstået på den måde, at der i de fleste tilfælde forsvinder medlemmer ved en 
fusion.  
 
Det er også sådan med den klubdød, der har været visse steder i landet, så er der nogle steder, 
hvor der er så langt mellem klubberne rent geografisk, at det er meget svært at få en fusion til at 
fungere.  
 
Da 4. og 5. hovedkreds fusionerede, kiggede vi selvfølgelig på vedtægterne, da vi skulle lave nogle 
nye. Dengang besluttede vi, at fjerne denne her bestemmelse om minimum 8 medlemmer og det 
er egentlig det forslag vi nu bringer videre til Dansk skak Union.  
 
Så hellere appellere til at fastholde en klub selvom den er lille fremfor at de skal føle sig uden for 
det gode fællesskab. Det er også sådan, at det ikke er så farligt, at give små klubber stemmeret for 
de får ikke mulighed for at overtage det hele, men jeg er nødt til at appellere til de store klubber, 
som ikke føler sig i farezonen til også at stemme for forslaget, hvis det skal have en chance, for der 
skal jo 2/3 af de afgivne stemmer til for at ændre på tingene. 
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Poul Jacobsen: Det er jo ikke en ganske ny tanke. Den var oppe at vende for godt og vel et år si-
den, men da nåede man for sent frem med forslaget til at det kunne behandles på sidste års dele-
geretmøde.  
 
Det har været nævnt i HB, men jeg skal sige der ikke nogen egentlig stillingtagen fra HBs side til 
spørgsmålet. Jeg kan selvfølgelig sige, at hvis man lige pludselig er den situation at der bliver op-
rettet en masse klubber med et medlem af den ene eller den anden årsag, så tror jeg nok, at vi vil 
synes at det er voldsomt besværligt og træls i den del af forretningsudvalget, der skal administrere 
det. Omvendt kan jeg godt forstå tankerne bag forslaget, så jeg håber, at I i hvert tilfælde har de 
argumenter i baghovedet når man tager stilling til det.  
 
Jeg satser på, at der måske også er andre, der har kommentarer til det. Som sagt er det som for-
slaget er stillet muligt at oprette umiddelbart en klub med et medlem. Det er jo spørgsmålet om 
det er hensigtsmæssigt. 
 

Karl Posselt, sydjysk hovedkreds: Forslaget går ikke på oprettelse af klubber, men at man får stem-
meret for en klub, der har færre medlemmer end 8. 
 
Kai Munk, Skanderborg Skakklub: Jeg vil da gerne sige, at nu har jeg sommetider deltaget i Ring-
købing EMT turneringen derovre. De er ikke så mange skakspillere tilbage i klubben og der er også 
mange andre klubber, hvor det går lidt tilbage og jeg synes at det vil være synd, hvis sådan en klub 
ikke skulle have lov til at blive repræsenteret og stemme her. Bekymringen for at der skulle blive 
oprettet en masse en- og tomandsklubber og overtage det hele her og smide os alle sammen ud.  
 
Det er jeg ikke så bekymret for, jeg går meget ind for forslaget. 
 
Claus Marcussen, Fredericia Skakklub: Jeg kan kun støtte forslaget og det skyldes også en anden 
ting, som vi har oplevet nede i Sydjysk, nemlig at man har mulighed for at lave noget holdsamar-
bejde på tværs af klubber og rent praktisk betyder det, at nogle medlemmer selvom de er medlem 
af den ene klub står som indmeldt i den anden og det kan betyde, at nogle klubber har mistet de-
res stemmeret bare for at deres spillere kunne få lov at spille ekstra holdskak.  
 
Heller ikke i de små klubber skal vi forhindre folk i at få adgang til at spille holdskak.  
 
Dirigenten: Rent principielt ønsker jeg en skriftlig afstemning, da der er tale om lovstof, selvom 
det vil tage lidt længere tid, men det er det bedste at gøre, Det vil sige, at man tager den stemme-
seddel, der står nr. 1 på og skriver ja, hvis man kan støtte Sydjysk hovedkreds forslag. Går man 
imod Sydjysk forslag, så skriver man nej på stemmesedlen. Derefter vil jeg bede Morten Frank Jen-
sen og Aksel Hansen om at træde i funktion. 
 
Resultatet af afstemningen blev, at der blev afgivet 1.041 stemmer. 20 var blanke, 45 stemte imod 
, mens 976 stemte for. Langt flere end 2/3 af de afgivne stemmerstemte således for forslaget, der 
således blev vedtaget. 
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7. Valg  

7a. valg af formand for 2 år 

 
Poul Jacobsen var på valg og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede 
dirigenten, at Poul Jacobsen var genvalgt. 

 

7b. Valg af 1 forretningsudvalgsmedlem for 2 år 

 
Arild Rimestad var på valg og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konstaterede 
dirigenten, at Arild Rimestand var genvalgt 
 

7c. Valg af 1 medlem af forretningsudvalget for 1 år 

 
Poul Jacobsen: Nogle af jer læser nyheder på skak.dk ved allerede hvad jeg vil sige nu. Jeg har den 
store fornøjelse, at jeg blev kontakten for et stykke tid siden af Jesper Scherling Fris, som har sin 
skaklige dagligdag i Allerød Skakklub og jeg vil om et øjeblik bedes ham om at præsentere sig selv. 
Han tilbød rent faktisk sin arbejdskraft for forretningsudvalget hvis vi var interesseret. Jeg kan se, 
at han har fået armen sat på igen, 
 
Jesper Scherling Fiis, Allerød Skakklub: Da jeg så, at de kom en vakant plads i forretningsudvalget 
og har haft min daglige gang i ungdoms-FU, så tænkte jeg hvorfor ikke også FU, for jeg mener, at 
jeg har noget at bidrage med. Det er interessant og Dansk Skak Union skal have noget fremtid og 
det mener jeg at jeg kan være med til at give. 
 
Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Jesper Scherling Fris var valgt.  
 

7d. Valg af 1 medlem til Skaknævnet 

 
Michael D. F: Sørensen var på valgt og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, konsta-
terede dirigenten, at Michael D. F. Sørensen var genvalgt. 
 

7e. Valg af 3 suppleanter til Skaknævnet 

 
Frank Petersen og Vagn Lauritzen var på valg og villige til genvalg, medens Lars-Henrik Bech Han-
sen ikke ønskede genvalg. Forretningsudvalget foreslog i stedet nyvalg af Chresten Nielsen fra Ejby 
Skakklub. Dirigenten bemærkede, at Chresten Nielsen har en juridisk uddannelse. 
 
Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at de alle 3 var valgt. 
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7f. Valgt af 2 revisorer 

 
Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber Hansen var på valg og villige til genvalg og da der ikke var andre 
kandidater, konstaterede dirigenten, at de begge var genvalgt. 
 

7g. Valg af revisorsuppleant 

 
Tom Petersen var på valgt og villig til genvalg og da der ikke var andre kandidater, kontaktede diri-
genten, at Tom Petersen var genvalgt. 
 

8. Fastsættelse af sted for delegeretmødet og DM 2020 

 
Dirigenten: Formanden var jo i sin beretning inde på at man næste år fra HB og FU´s sidevil kom-
me med ændringer til Dansk Skak Unions love, således at det bliver et HB anliggende at fastsætte 
det. Indtil videre beslutttes sted for DM og delegeretmøde fortsat af delegeretmødet. Jeg går ud 
fra, at Poul vil have ordet under dette punkt. 
 
Poul Jacobsen: Ikke overraskende kan jeg berette, at ikke ret langt herfra går der en hoteldirektør 
rundt og siger Poul, hvornår kan vi sætte os ned og snakke fordi jeg skal have givet mit personale 
besked. De vil som sagt meget gerne se os igen og jeg synes at jeg også skylder forsamlingen her at 
nævne at for hotellet, hvor vi bliver behandlet så godt, er det en afgørende forudsætning at vi 
kommer.  
 
Hotellet er nemlig lukket i påsken, hvis der ikke er DM i skak. Så den dag I skal ud et andet sted at 
forhandle spillested til en eller andet turnering I måtte arrangere, så skal I ikke dukke nakken. De 
vil faktisk gerne have besøg af os.  
 
Det korte af det lange, er at forretningsudvalget inviterer hermed til DM og delegeretmødet i 
Svendborg i 2020. 
 
Dirigenten: Jeg tager applausen om udtryk for, at det naturligvis er godkendt. 
 

9. Eventuelt  

 
Henrik Mortensen, Horsens Skakforening: Tillykke med valget Jesper. Jeg ville egentlig have 
spurgt dig inden du blev valgt Er du manden, der rækker hånden frem til Peter Heine? Jeg er godt 
forstå, at der er nogen her, der har et kompliceret forhold, men vi skal også videre.  
 
Jesper Scherling Fris: Det kan jeg ikke svare på  nuværende tidspunkt for jeg kender slet ikke sa-
gen. 
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Da, der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og sluttede af 
med at motivere et leve for Dansk Skak Union. 
 
 
Aage Dalstrup Olsen, sekretær i Dansk Skak Union/Steen Juul Mortensen, dirigent 
 
 


