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Dansk Skak Unions 9. hovedkreds 

v/Morten Fabrin, Sundevej 11, 7884 Fur 

Tlf. 20741650 mail fabrinmorten@mail.dk 

 

                                                                                                    Fur, den 12. november 2016 

 

Til Dansk Skak Unions hovedbestyrelse 

 

Til brug for overvejelserne om Skakbladets fremtid vil jeg gerne allerede nu 

fremkomme med følgende bemærkninger med henblik på, at de kan indgå i 

beslutningsgrundlaget. 

1)Proceduren 

Jeg vil stærkt fraråde, at man udvider novembermødet i HB søndag den 27/11 med 

yderligere en dag lørdag den 26/11 med henblik på allerede i denne måned at nå 

frem til endelige beslutninger om ændringer af Skakbladets fremtid. Jeg er 

opmærksom på, at det bringer unionen i en vanskelig situation, at Thorbjørn 

Rosenlund ønsker at fratræde allerede ved årsskiftet, men det bør ikke føre til 

nærmest uoprettelige panikløsninger uden grundigere drøftelser i også andre fora 

end HB vedrørende et så vigtigt punkt i unionens virksomhed. Skakbladet kan sættes  

på dagsordenen på novembermødet med henblik på en beslutning om at opslå 

redaktørstillingen til besættelse pr. årsskiftet, og således at man søger at opnå en 

aftale med Thorbjørn om en lønnet indkøringsfase i januar 2017 med henblik på den 

nye redaktørs ”oplæring”. Og jeg vil heller ikke have noget imod, hvis FU beslutter at 

opslå stillingen hurtigst muligt og således før HB-mødet. 

 

2)Skakbladet som flagskib for unionen 

Jeg er opmærksom på, at der i årenes løb har været rejst forskellig kritik af bladet. 

Jeg er også opmærksom på, at bladet samlet set er dyrt i arbejdsløn, trykning og 

forsendelse og fylder meget i unionens regnskab. Men nu har jeg med stor interesse 

læst bladet siden 1962, hver gang det er udkommet. Og alle bladene fra 1904 til 

1961 har jeg også læst, (dog først nogle år efter udgivelsen). I nogle år (1977-1982) 

mailto:fabrinmorten@mail.dk


2 
 

var der tale om et blad med dårlig trykkvalitet, men indholdet var udmærket. Og 

samlet set har der været tale om et rigtig godt produkt, som har været 

omkostningerne værd. 

Skakbladet er en af de faktorer, som man på både unions- og klubplan fremhæver 

som et af de vægtigste argumenter for, at skakinteresserede skal indmelde sig i en 

klub. Ikke mindst i en tid, hvor vi satser særligt på medlemsrekruttering, ville det 

være paradoksalt at droppe bladet, også selv om man søgte at erstatte det med et 

digitalt medie. 

Bladet ligger på de lokale biblioteker, og det er et blad, der også her kan skærpe 

interessen for at tage del i et klubliv. 

 

3)Skakbladet contra et digitalt nyhedsblad 

Et digitalt, måske endda regelmæssigt udkommende, skrift på unionens hjemmeside 

vil aldrig komme i nærheden af at kunne træde i stedet for Skakbladet. 

Man skal gøre sig klart, at det grundlæggende ville svare til, at en husstand 

droppede et seriøst dagblad for at nøjes med Metro-X-Press. Nyheder og stof til 

fordybelse er to helt forskellige ting. Vi ville blive fodret med et væld af resultater og 

ratingtal, men stort set ikke få noget af det, som det hele drejer sig om: Spillet.   

For at illustrere dette er det nærliggende at tage fat i et nummer af Skakbladet, se 

på, hvad det indeholder og overveje, hvad man i givet fald ville miste. Jeg stak en 

hånd ud og fik tilfældigt fat i det nyeste blad, nr. 5/2016, som blandt andet 

indeholder: 

 Side 3 og 50-51: 9 spændende kombinationsøvelser af Bent Kølvig. 

Side 6-13: 8 siders reportage fra XtraCon Chess Open med 30 

interessante partiafslutninger og 2 kommenterede partier. 

Side 13: En spalte med ”Skakspillerne sagde..” 

Side 14-17: 4 siders reportage med 6 kommenterede partier eller uddrag 

heraf fra Horsens Lang Weekend. 

Side 18-21: 4 siders reportage med 5 kommenterede partier fra 

Cellavision Chess Cup. 
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Side 22-24: 3 siders reportage med et grundigt kommenteret parti fra 

turneringen i Bilbao. 

Side 25-27: 3 sider med optakt (og et kommenteret parti) til VM-

matchen Carlsen-Karjakin. 

Side 27-29: Godt 2 siders problemskak med hjælpematøvelser og grundig 

instruktion. 

Side 30-32: 3 sider med kommenteret parti og partislutning af Ochsner 

fra turnering i Spanien. 

Side 33-36: Næsten 4 sider med kommenterede partier og 

partislutninger af Mads Hansen. 

Side 37-39: Godt 3 sider skakhistorie om matchen Larsen-Geller i 1966 

med kommenteret parti og partislutning. 

Side 40-42: Næsten 3 siders artikel fra OL for ungdom med flere 

kommenterede partier/partislutninger. 

Side 43-46: Godt 3 sider fra EM for ungdom med et kommenteret parti. 

Side 46:  Artikel om skaksommerlejren på Tjele. 

Side 47-50 Artikel og 3 kommenterede partier fra Hollands-tur for et 

lokalt kombineret skoleskak/klub-projekt.   

 

Alt dette kan samlet karakteriseres som eftertænksomt baggrundsstof, som stort set 

ville blive mistet ved en nedlæggelse af Skakbladet. Ikke mindst de kommenterede 

partier ville blive savnet, men også alt det andet, der er nævnt. Skakhistorisk stof 

ville blive mistet helt. 

Endelig er der også fortsat skakinteresserede, ikke mindst ældre, som ikke har 

almindelig adgang til internettet, og som ikke ønsker at forsøge at kaste sig ud i det. 

Dette er et faktum, som man må respektere. 

Med venlig hilsen 

Morten Fabrin 
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