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Referat af Hovedbestyrelsesmøde  
søndag d. 3. september 2017 
 
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Lukket personsag 
3. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. april 2017 
4. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 16. april 2017 
5. Mailafstemning siden sidste HB-møde 
6. Forretningsudvalgets beretning 
7. Sponsorprojekt med gæster 
8. Budget 2018 
9. Kvindeskak 
10. Godkendelse af program for Divisionsturneringen 2017/2018 
11. Udlændingereglen 
12. Ratingreglementet 
13. Nyt fra hovedkredsene 
14. Eventuelt 

  
 
 
 
 
 
Deltagere: 
 
FU: 
Poul Jacobsen (PJ) 
René Baarup-Christensen (RBC) 
Aage Dalstrup Olsen (AO) 
Peter Willer Svendsen (PW) 
Tom Petri (TP) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hovedkredsrepræsentanter: 
1. HK: Sigfred Haubro (SH)* 
2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) 
3. HK: Jørgen Kiel (JK) 
Sydjysk HK: Karl Posselt (KP)** 
6. HK: Claus Andersen (CA)** 
7. HK: Bent Sørensen (BS) 
8. HK: Per Rasmussen(PR) 
9. HK: Morten Fabrin (MF) 
 
* = 3 stemmer  
** = 2 stemmer  

 

Aage Dalstrup Olsen 

Sekretær 

Søndervangen 14, 1. tv. 

8260 Viby J 

Tlf. 20 62 33 01 

E-mail: sekretaer@skak.dk 

www.skak.dk 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

PJ startede med at byde velkommen til mødet og oplyste, at Jakob Vang Glud og Nicolai Mikkelsen 

var indbudt som gæster under punkt 7.  

 

PJ ønskede desuden et punkt på dagsordenen til orientering om en personsag. 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Lukket personsag 
 

PJ orienterede kort om en personsag. 

 

Sagen behandles fortroligt. 

 

3. Godkendelse af referatet af HB-mødet d. 14. april 2017 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 16. april 2017 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Mailafstemning siden sidste HB-møde 
 

Der har været en mailafstemning vedrørende oprykninger i Divisionsturneringen som følge af at 

Philidor trak sit hold i Xtracon Skakligaen. 

 

Der blev fra flere sider pointeret, at man i forbindelse med mailafstemninger skal huske at skrive 

med kopi til alle. 

 

TP beklagede håndteringen af mailafstemningen. 

 

PJ redegjorde for baggrunden for at man valgte at tage mailafstemningen. 

 

6. Forretningsudvalgets beretning 
 

PJ henviste til den udsendte skriftlige beretning og beklagede, at han havde glemt at omtale mødet i 

Tankesportsforbundet. 
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Bridgeforbundet skal i gang med skolebridge. Bridgeforbundet har forespurgt om Dansk Skak Uni-

on er interesseret i at dele en kontormedarbejder, som kan sidde i Bridgeforbundets lokaler. 

 

Konklusionen i FU har været, at det nok ikke er nogen god ide, da vi ikke mener, at vi får nok for 

pengene. 

 

PJ oplyste, at RBC ønsker at stoppe som kasserer i forbindelse med Delegeretmødet i Påsken 2018. 

 

PJ oplyste, at han allerede har været i gang med at kontakte flere forskellige, men indtil videre har 

det ikke givet noget resultat, idet de spurgte alle har manglet tid. 

 

Allan Stig Rasmussen bliver holdkaptajn for EM-holdet og Nils Grandelius bliver tilknyttet holdet 

som åbningscoach på distancen frem til og under EM. 

 

Lars Schandorff har gennem sommeren lavet en serie gode radioudsendelser om skak på Radio 24-

7. Udsendelserne er stadig tilgængelige på nettet. 

 

PJ bemærkede, at FU anbefaler, at udlændingereglen fjernes i divisionsturneringsreglementet. 

 

PJ bemærkede, at seniorchefen har meddelt, at KM for seniorer afholdes i København i perioden 7. 

– 14. oktober 2017.  

 

MF udtrykte undren over indkøbet af 150 sæt bræt, brikker og ure, når der kun er 120 deltagere på 

skaklejren. 

 

PJ redegjorde nærmere for forslaget og henviste i øvrigt til, at Dansk Skak Union i f.eks. Pokaltur-

neringen har brug for mange sæt. Der er i øvrigt også andre store turneringer i Danmark, der kan 

have brug for f.eks. mange ure. 

 

BS bemærkede, at han er glad for PJ’s gode forhold til Dansk Skoleskak. 

 

BS spurgte til mødet i Nordisk Skakforbund.  

 

PJ oplyste, at Håkan Jalling er blevet ny generalsekretær og at kontingentet er blevet forhøjet, idet 

der skal være økonomi til yderligere aktiviteter. 

 

PJ oplyste, at der ikke er stemning i Nordisk Skakforbund for at flytte seniordelen ud af den samle-

de skakfestival ved de nordisk mesterskaber. 

 

CA forespurgte til medlemskampagnen, idet Skakklubben Rokaden i Randers på grund af manglen-

de reaktion fra Dansk Skak Unions side selv har igangsat en kampagne. 

 

PJ beklagede, at der ikke tidligere i år er sket noget i denne sag. Det er nu aftalt med Thomas Hauge 

Vestergaard, at han skal forsøge at få gang i projektet med supervision af Jakob Aabling-Thomsen. 

 

NSL håber også, at der kommer gang i projektet igen. Han har også modtaget en henvendelse fra en 

frustreret klub.  I den forbindelse blev det foreslået, at man f.eks. kunne give kontingentfrihed i en 

periode for f.eks. de første 10 personer, der melder sig ind via projektet. 
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NSL fortalte endvidere om en klub, der har haft stor succes med få flere unge medlemmer ind i 

klubben. 

 

RBC mente, at det endnu er for tidligt at evaluere på projektet. 

 

PJ oplyste, at Allerød Skakklub har besluttet sig for at gentage kampagnen igen i dette efterår. Der 

er også melding om tilfredshed fra Aalborg Skakforening og også der vil de følge op. 

 

PJ oplyste, at der er kommet en henvendelse fra Tjele Skaklejrens side om PR materiale, idet det 

efterspørges af deltagerne og deres forældre. 

 

KP bemærkede, at hvervekampagnen lige så meget går på at gøre klubberne klar til at modtage nye 

medlemmer som at skaffe nye medlemmer. 

 

På forespørgsel fra KP oplyste PJ, at det kan blive nødvendigt at skaffe nogle ekstra opbevarings-

muligheder til de ny sæt bræt, brikker og ure. 

 

KP spurgte til forholdet mellem Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak. PJ oplyste, at forholdet er 

godt: Skoleskakken gør stadig ikke noget for at skubbe spillerne over til Dansk Skak Union - dem 

skal vi selv hente.  Dansk Skoleskak har desuden omorganiseret omkring bl.a. turneringsaktiviteten. 

 

CA mente, at medlemskampagnen skal slås større op og at vi skal i gang mange steder på en gang. 

 

CA efterspurgte også flere folk til at igangsætte aktiviteter. 

 

PR mente, at den gode historie nok skal komme ud, hvis ellers de personer, der har de gode historier 

ville fortælle om dem på www.skak.dk.  

 

PR mente, at det er sørgeligt, at FU ikke har tid til at lave alt det arbejde, som de gerne vil og mente, 

at der skulle lægges flere opgaver ud til andre. 

 

PW mente, at vi skal være rigtig glade for skoleskakken og henviste til samarbejdet med skoleskak-

ken i Hillerød. Vi skal være glade for at skoleskakken introducerer børnene til skak og vi skal så 

fokusere på også t få dem med i skakklubberne. 

 

SH bemærkede, at børnene er i de klubber, hvor der er flere til at tage sig af dem. 

 

PJ bemærkede, at vi både har et Skakblad, en hjemmeside og en Facebookside, hvortil alle er vel-

komne til at indsende historier. 

 

PJ bemærkede, at alle organisationsfolk selvfølgelig må være skakdommere – også dem, der sidder 

i FU. Det giver som sidegevinst et rigtig godt netværk. 

 

PJ oplyste, at han selvfølgelig har lykønsket Dansk Skoleskak med at være kommet på finansloven. 

Der er øvrigt også kommet et tilbud fra Mads Jacobsen om at komme i HB for at fortælle om op-

bygningen af Dansk Skoleskak. 

 

http://www.skak.dk/
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Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

7. Sponsorprojekt med gæster 
 

Jakob Vang Glud og Nicolai Mikkelsen fortalte om Go Bundl og om hvad de kunne tilbyde Dansk 

Skak Union og vores medlemmer. 

 

Der var enstemmig opbakning i HB til at FU kan gå videre med projektet. 

 

8. Budget 2018 
 

RBC oplyste, at der er udsendt en ny version af budgettet d. 2. september 2017 som følge af gen-

nemgangen af budgettet på FU-mødet samme dato. 

 

RBC redegjorde for ændringerne i forhold til det tidligere udsendte. 

 

BS spurgte til Skakbladet. 

 

RBC oplyste, at der er fjernet 10.000 kr. vedrørende annoncer og trykningen er sat til 80.000 kr. Der 

er kommet en ny udgift til adressering ind og forsendelsen er sat ned til 160.000 kr. Redaktørerne 

skal have 120.000 kr. hver og andre redaktionelle udgifter er sat til 11.000 kr., hvilket giver 521.000 

kr. i alt mod tidligere 684.000 kr. Budgettet er lavet med uændret samlet sidetal som forudsætning. 

 

RBC oplyste, at der vil være en mindre besparelse på trykningen ved en nedsættelse af det samlede 

sideantal. 

 

MF var tvivl om vi fremover skal have en landstræner og var i øvrigt tilfreds med nedsættelsen af 

budgettet til OL. 

 

MF spurgte til befordring for FU og undrede sig over, at der skal køres til høj takst ved kørselsbe-

hov over 3.000 km årligt. MF kunne godt forstå behovet for tabt arbejdsfortjeneste. 

 

PJ oplyste, at al kørsel vedrører Dansk Skak Union. 

 

AO redegjorde for baggrunden for forslaget omkring den øgede kørselsgodtgørelse og tabt arbejds-

fortjeneste. 

 

JK bakkede op om de øgede udgifter til kørsel og tabt arbejdsfortjeneste. 

 

PJ redegjorde for FU’s tanker omkring landstræner/eliterådgiver/eliteansvarlig. Der foreligger end-

nu ikke nogle navne i denne forbindelse. 

 

PJ vil gerne have flyttet ansvaret for elitestøtten tættere på ledelsen. 

 

PJ bemærkede, at han gerne så eliteudvalget styrket med yderligere et medlem. 
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CA var utilfreds med, at man endnu ikke har haft møde i arbejdsgruppen omkring elitepolitikken og 

at man allerede nu lægger det oprindelige forslag til grund ved budgetlægningen. 

 

PJ ville ikke tage ansvaret for at der endnu ikke har været afholdt møde i arbejdsgruppen omkring 

elitepolitikken, men bemærkede, at det budgetforslag der foreligger nu er udtryk for FU’s holdning.  

 

TP bemærkede, at man er ved at finde en forståelse med spillerne omkring EM. 

 

PJ redegjorde for forslaget til finansiering af materialekøbet fra skaklejrens side, men FU foreslår, 

at Dansk Skak Union påtager sig finansieringen af hele beløbet. 

 

Prisen for urene undersøges igen nærmere ved Dansk Skaksalg. 

 

PR er glad for FU’s ide om ”fripladser” for Dansk Skak Union på skaklejren. 

 

Budgettet overgik herefter til endelig godkendelse på HB-mødet i november 2017.  

 

9. Kvindeskak 
 

Kvindelandstræneren vil gerne have HB’s tilladelse til, at penge indsamlet i et år kan bruges i et 

efterfølgende år uden budgetmæssige konsekvenser. 

 

Denne tilladelse blev givet af HB.. 

 

10. Godkendelse af program for Divisionsturneringen 
2017/2018 

 

Bov Skakklub efterlyser en udligningsordning ved at spille i XtraCon Skakligaen. 

 

BS mente, at støtteordningen skal reklameres bedre overfor klubberne. 

 

RBC oplyste, at klubberne bare skal søge. 

 

TP vil sørge for, at det kommer til at fremgå af Divisionsturneringens hjemmeside. 

 

SH oplyste, at det er aftalt med Nordkalotten, der sendes live fra begge dobbeltrunderne på Sjæl-

land. 

 

NSL mente, at der tidligere er lavet en oversigt over støttemulighederne. 

 

CA opfordrede til, at HB godkender divisionsturneringsudvalgets oplæg til program. 

 

Indsigelsen fra Helsingør Skakklub v/ Gerner Carlsson afvises, da den først er modtaget d. 1. sep-

tember 2017, hvilket er efter fristen for indsigelser. 

’’ 
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Programmet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

11. Udlændingereglen 
 

PJ redegjorde for forløbet af retsmødet d. 11. august 2017.  

 

Det blev besluttet, at debatten i HB ikke gengives i dette referat. 

 

Resultatet af debatten blev, at FU fremsatte et forslag om, at Udlændingereglen i § 10a i divisions-

turneringsreglementet bortfalder. 

 

For fjernelse af § 10a stemte: SH, NSL, JK, KP, CA, BS, PJ, RBC, TP, PW og AO = 15 stemmer. 

 

Imod stemte: PR = 1 stemme 

 

Undlod at stemme: MF = 1 stemme 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

PJ meddelte HB, at HB-medlemmerne har tavshedspligt omkring afstemningsresultatet indtil der 

kommer en officiel udmelding fra PJ’s side. 

 

12. Ratingreglementet 
 

PR redegjorde kort for forslaget, hvorefter man gik over til afstemning. 

 

For stemte: SH, NSL, KP, BS, PR, MF, PJ, RBC, TP, PW og AO = 14 stemmer 

 

Imod stemte: Ingen 

 

Undlod at stemme: JK og CA = 3 stemmer. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

13. Nyt fra hovedkredsene 
 

1. hovedkreds: 

 

CCC 2017 blev vundet af foran Mads Andersen 

1 GM Boris Chatalbashev,  Bulgarien  8 

2 GM Mads Andersen, Danmark  6½ 

3 IM Martin Percivaldi, Danmark  6½ 

4 GM Jonny Hector, Sverige  6½ 
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5 IM Jakob Aabling-Thomsen, Danmark  6½ 

6 GM Frode Urkedal. Norge  6½ 

 

IM Jakob Aabling-Thomsen blev Københavnsmester 2017 ved samme lejlighed. 

Der er blevet afholdt XtraconChess Open 2017 som blev vundet af GN Baadur Jobava 

Placeringerne i toppen blev således (med korrektionsberegning for samme score): 

1. GM Baadur Jobava, Georgien - 8½ 

2. GM Krishnan Sasikiran, Indien - 8 

3. GM Marin Bosiocic, Kroatien - 8 
4. GM Nikita Vitiugov, Rusland - 8 

5. GM Narayanan Sunilduth Lyna, Indien - 8 

6. GM Nigel Short, England - 8 

7. GM Ivan Saric, Kroatien - 8 

8. IM Andrey Kvon, Uzbekistan - 8 

9. GM Mads Andersen, Danmark - 8 

Mads Andersen blev bedste dansker som nr. 9. 

Turneringen slog i år alle rekorder med 430 deltagere og mange deltagere til div. side arrangemen-

ter. Turneringen havde ikke kunnet afholdes uden hjælp fra mange dygtige skak medhjælpere fra 

div. Hovedkredse i Danmark 

Vi har gang i opstart af holdturneringen og juniorholdturneringen. 

 

 

2. hovedkreds: 

 

I 2. hovedkreds er har der været sommerstille. Dog skal bemærkes, at Præstø igen har afviklet en 

træningssamling med landets unge talenter. En match mod de lokale endte med sejr til talenterne! 

Køge har afviklet den første af sine to internationale turneringer i anledning af 70 års jubilæet.  

Vi er ved at planlægge sæsonens holdturnering og sætte en serie ungdoms arrangementer op. 

 

3. Hovedkreds: 

 

Ny Fynsmester blev Mads Hansen Skanderborg/Frem (58 deltagere). 

Ny Fynsmester i lyn blev Mads Hansen Skanderborg/Frem (32 deltagere). 

Lundeborg 2017 var der 82 deltagere hvilket var 10 mere end året før, vinder blev Mads Boe og 

Jonas Bjerre på deling. 

 

Mikael Rask er pr. 1/8 -2017 blevet ansat som ny skaksalgsdirektør. 

 

3 Hovedkreds har indkøbt et gigaskakspil, som andre hovedkredse er velkommen til at låne, hvis 

behovet skulle opstå. 
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6. Hovedkreds: 

I 6. hovedkreds har vi valgt at øge støtten til aktiviteter i Chesshouse. Chesshouse har fået ny for-

mand, ny hjemmeside m.m., og man satser hårdt på at kunne levere juniortræning hver lørdag i året. 

Vi glæder os over dette initiativ. 

To klubber meldte sig i start forår til DSUs medlemskampagne, Syddjurs og Rokaden. Hele denne 

proces synes at være gået i stå. Rokaden har på eget initiativ valgt at forsøge sig med en kampagne 

bestående af plakatophængning, artikler i medierne samt gratis træningsaftener annonceret via Fa-

cebook (ligesom i Aalborg og Allerød). Klubben har forespurgt om den lovede støtte fra DSU, men 

intet hørt. 

Skakklubben Rokaden har gennem noget tid søgt midler til opførelsen af et skakbord i Randers. 

Midlerne er nu på plads, men endelig placering ikke klar (kommunal lovgivning m.m. er tung at 

arbejde med). 

Generelt er det vigende medlemstal - desværre også på børnefronten til debat i bestyrelsen. 

 

7. Hovedkreds: 

 

Medlemstallet på 300 er faldende i forhold til sidste år, men stigende i forhold til tallet for to år si-

den. Vi mister medlemmer af høj alder, men får nye bl. a via Aalborg Skakforenings deltagelse i 

medlemskampagnen. 

 

Aktiviteten er generelt stigende, så vi tror på, at vi får nye medlemmer fra den skakspillende ung-

dom 

Der arrangeres som noget nyt Vendsysselmesterskab 30/9-1/10 med Brønderslev skakklub som 

arrangør. Vi satser på nye og unge medlemmer, så vi spiller med 1 times betænkningstid. Vi kårer 

alligevel en rigtig Vendsysselmester. 

 

Skakklubben DSA i Brønderslev arrangerer i oktober-november en hurtigturnering, der i dag d. 

25/8 står med 23 tilmeldte. Deltagerlisten tyder på, at de lever op til formålsparagraffen om at 

fremme flygtninges integration i Danmark. 

 

 

8. Hovedkreds: 

 

Hovedkredsens klubber er så småt begyndt at tage hul på en ny sæson, så der foregår en masse plan-

lægning rundt omkring. 

 

Hillerød Skakklub har sat deres store projekt i søen, og de har en målsætning med det, nemlig at øge 

medlemstallet væsentligt over de kommende år. De har mange spændende ting på bedding, og det 

bliver spændende at følge dem, ja og ydermere også når de nu fik lov til at vende tilbage til den 

fineste række i holdturneringen. 

 

På medlemsfronten ser det også godt ud, her pr, 1/8 har hovedkredsen 20 medlemmer mere end vi 

havde på samme tid sidste år. 
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Derudover så har hovedkredsen fået en ny hjemmeside, som er up to date, der er stadig en del der 

mangler at blive ”flyttet” over i det nye layout, men det kommer, det vigtigste for os var at lave en 

mobilvenlig hjemmeside, og det er lykkedes. 

 

 

9. Hovedkreds: 

 

I den kommende sæson vil en række klubber fra hovedkredsen deltage aktivt i arrangementet af 

skoleskakstævnerne i Midt- og Vestjylland, blandt andet med henblik på at tilbyde interesserede 

elever også at træde ind i skakklubberne og disses juniortræning.  

 

DM i hurtigskak afholdes lørdag den 23. september 2017 på Skive Handelsskole. Pr. 26/8 2017 er 

der tilmeldt 47 deltagere, og tilmelding kan nås til og med den 21. september. 

 

Herning Skakklub er igen i år arrangør af DM i hurtigskak for seniorer. Det foregår d. 7. – 8. okto-

ber 2017. 

 

 

 

Sydjysk hovedkreds: 

 

Siden sidst er de veletablerede turneringer – Sondex Cup (Skakklubben Springeren, Kolding, 28.-

30. april), Nybolig Erhverv IM Chess 2017 (Fredericia Skakforening, 24.-28. maj) og Horsens Lang 

Weekend (Horsens Skakforening, 13.-16. juli) igen blevet afviklet med et flot set-up og fantastisk 

tilslutning. 

 

Til gengæld har tilslutningen til Pokalturneringen haltet i 2017, og HK-bestyrelsen har ud fra resul-

tatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt klubberne skitseret en ny struktur for denne turnering, 

som vi håber, klubberne vil tage godt imod. 

 

En skakspiller, der har holdt pause fra klubskak i nogle år, er i gang med at undersøge interessen for 

etablering af en skakklub i Broager. Efter at flere klubber i Hovedkredsen har måttet kaste hånd-

klædet i ringen gennem de seneste år, vil det være stærkt opmuntrende, hvis dette initiativ lykkes. 

 

14. Eventuelt 
 

JK så gerne, at grundmodellen for Unionens hjemmeside ville kunne gå igen på andre hovedkredses 

hjemmesider. 

 

PJ var rigtig glad for BS’s bemærkning om at det drejer sig om at tilpasse turneringer og betænk-

ningstid til de unge menneskers ønsker og behov. 

 

PJ kunne godt forestille sig, at hovedkredse kunne få kunne få en underside på Dansk Skak Unions 

hjemmeside, men at der kunne være nogle praktiske problemer. 
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CA bemærkede, at han ikke kunne få adgang til forum på vores hjemmeside fra Ipad og smartpho-

ne. 

 

AO ønskede tilkendegivelser fra de enkelte hovedkredse omkring eventuel deltagelse i et internat-

kursus over en weekend med henblik på dommeruddannelse. 

 

Der var flere, der havde interesse for et weekendkursus, men var mere usikre på et egentlig inter-

natkursus. 

 

PJ takkede for god ro og orden. 


