
Afstemningstema vedr. starthjælp til Skaklinje på Tjele   

Kære HB medlem   

I har forhåbentlig alle læst den glade og for Dansk Skak Union meget positive nyhed om at Skak igen bliver 

linjefag på Tjele Efterskole, med GM Allan Stig Rasmussen som ansvarlig lærer. Nyheden er jo særdeles 

dugfrisk, den kom på skak.dk den 21. maj, og netop det faktum at det hele er så nyt er baggrunden for 

denne henvendelse til HB om økonomisk opstartshjælp her det første år.   

Allan Stig Rasmussen ringede til mig den 27. maj, og vi fik en god snak om Tjele og hans tanker for 

fremtiden.   

Der er fra Tjele Efterskoles side ingen krav om at skaklinjen skal nå at manifestere sig til førstkommende 

skoleår, det meget korte varsel frem til skoleårets start taget i betragtning.  Allan vil naturligvis gerne have 

linjen i gang, og mener at omkring 4 elever her på førstkommende skoleår kan betegnes som meget 

tilfredsstillende.  Han er allerede blevet kontaktet af en del interesserede, og håber naturligvis at nogle af 

dem slår til. Vi ved alle at efterskoleophold ikke er billige, og et tilbud som dette med så kort varsel er der 

naturligvis ingen forældre som lige har forberedt sig på, og lagt økonomi til side til.    

Vi talte om at et økonomisk tilskud fra DSU måske lige kan være det der får påvirket en beslutning til fordel 

for skaklinjen, dels fordi det naturligvis er en økonomisk hjælp, men også fordi det er et udtryk for at Dansk 

Skak Union støtter stærkt op omkring det.   

I FU har vi drøftet spørgsmålet, og vi er enige om at kunne støtte ansøgningen, idet vi ser det som en 

enestående chance til for beskedne midler at få ”genvundet de mange gevinster” ved skaklinjen på Tjele. 

Det skal understreges at støtten er en engangsforeteelse, og altså kun bevilges her for igangsætningsåret.   

Vi håber naturligvis at HB også kan tilslutte sig, og gerne så hurtigt som muligt, så vi kan melde svaret 

tilbage til Allan og Tjele Efterskole, så de ved hvad de har at arbejde med.   

Med ønsket om god weekend imødeser jeg jeres stillingtagen.   

Dansk Skak Union    

Poul Jacobsen  

 


