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Østerlars 25 februar 2019 

 
Forslag om ændring af Elitepolitik og Eliteudvalg. 
 
Nuværende elitepolitik annulleres, med det formål at erstatte denne med en ny, 
det kan ske ved et af følgende 2 forslag. 
 
Forslag 1  
Nuværende elitepolitik annulleres, ligesom udtagelsen af Bruttotruppen 
annulleres.  
I stedet laves der en forsøgsperiode, som løber frem til påsken 2020, hvor den 
skal være evalueret, og eliteudvalget skal stå for at udforme en endelig politik.  
 
Elitechefens opgaver 

• Har det overordnede ansvar. 
• Udtager bruttotruppen 
• I samråd med bruttotruppen besluttes der hvordan der trænes. 
• Har ansvaret for at arrangere træningslejre eller træning i mindre grupper, 

sammen med bruttotruppen’ 
• Arrangerer træningssamlinger for ungdomsspillere i Bruttotruppen i 

samarbejde med Ungdoms-landstræneren. 
 
Ungdomslandstræneren 

• Står for de sædvanlige ting henhørende under ungdoms-området. 
• Arrangerer træningssamlinger for ungdomsspillerne som måtte være i 

bruttotruppen. 
• Er behjælpelig med andre opgaver der hører under eliteudvalget. 

 
 
Det målrettede arbejde med de enkelte spilleres færdigheder udgør fundamentet 
for opnåelsen af de sportslige ambitioner såvel individuelt som indenfor 
holdskakken. Målsætningen er at udvikle og skabe en voksen- og ungdoms- elite 
på internationalt niveau, som kan være sportslige forbilleder og gode 
repræsentanter for dansk skak.  
 
 
Udtagelse af bruttotruppen.  

• Bruttotruppen udtages for et år af gangen, i januar måned. 
• Bruttotruppen består som udgangspunkt af alle i Danmark bosiddende 

spiller med Dansk FIDE id og som har over 2500 i ELO 
• Der kan Yderligere udtages en række spiller, såvel voksen som ungdoms-

elite spillere 
 
Prioritering af økonomiske midler:  
Som overordnet princip bruges de økonomiske midler på:  

• Undervisning/træning  
• Spillemæssige udfordringer  
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• Evt. officials/støttepersoner i forbindelse med landsholdsaktiviteter.  
• Honorering af landsholdsspillere ved deltagelse i Hold EM og OL.  
• Spillerne bor som udgangspunkt på enkeltværelser.  
• Aflønning af Elitechefen  
• Eliteudvalget undersøger økonomien ved kommende turneringer, så 

hurtigt som muligt.  
 
Eliteudvalgets opgaver: 
 

• Sørger for udbetaling af støtte efter indstilling fra Elitechefen 
• Er Elitechefen behjælpelig med at løse opgaverne 
• Evaluerer forløbet fra nytår, og er ansvarlig for at udarbejde et forslag til 

en ny elitepolitik inden HB mødet i påsken 2020 
• Er behjælpelig med at arrangere rejser 

 
Elitechef: 
Elitechef: GM Sune Berg Hansen, ansættes som Elitechef for perioden 1 april 
2019 – 31 marts 2020. 
 
Eliteudvalg 
Eliteudvalget består af følgende:  
Elitechef: GM Sune Berg Hansen 
IM Rasmus Skytte ( Ungdomslandstræner)  
En Elitespiller: Jakob Aabling-Thomsen 
Et FU medlem 
 
(Et FU medlem, der vil jeg foreslå Poul Guldbæk eller Arild. Det skal bemærkes 
at pladsen ikke skal besættes af DSU formanden.) 
 
Forslag 2 
At det bliver elitepolitiken 
 
 
 
 
 
Per Rasmussen 


