
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

Beretning til HB møde 19. april 2019.  

 

 
Resultatdel. 

 

 

Organisatorisk. 

 

Regnskab 

Unionens regnskabsaflæggelse blev færdig til aftalt tid, desværre kunne revisorerne først lørdag den 

6. april, så det kunne næsten ikke undgås at overskride fristen for offentliggørelse med de 2 dage 

det nu blev til. Den seneste tids intensive arbejde med klargøring til regnskabsaflæggelse har i høj 

grad bestyrket min opfattelse af at kassererpostens daglige pligter og rutiner er så omfattende, at der 

skal hjælp til noget af arbejdet med de mange registreringer, så jeg kan i dag med endnu større vægt 

bekræfte det fornuftige i den beslutning HB nikkede til på det ekstraordinære møde den 3. marts. Vi 

har benyttet ekstern hjælp i forbindelse med færdiggørelsen af 2018, og vi kommer i høj grad til at 

gøre det i 2019 også. Sideløbende med arbejdet i 2019, vil kassereren forsøge at sammenskrive en 

kasserer instruks, således at næste mand på posten vil kunne læse sig til hvorledes vi plejer at gøre 

tingene, hvad der skal huskes hvor og hvornår osv. osv.  

 

FU kandidat. 

De fleste af jer har naturligvis set at jeg har truffet aftale med Jesper Scherling Fris fra Allerød 

Skakklub om at kandidere til den ledige post i FU. Jesper er bestyrelsesmedlem i Allerød Skakklub 

og har også snust til hovedkredsarbejdet i 8.HK, så han er ikke noget helt ubeskrevet blad i 

organisatorisk sammenhæng. I forbindelse med vore samtaler har vi dels snakket om 

ungdomsarbejde, som interesserer ham en del, men også i høj grad om øvrige FU opgaver. Så 

umiddelbart kommer han dels at arbejde sammen med Arild på ungdomsfronten, dels at aflaste mig 

med de forskellige opgaver der måtte ligge til formanden i løbet af året. Det være sig især 

gennemførelse af diverse projekter, hvor det på den ene eller anden måde forventes at en fra 

ledelsen deltager i de løbende beslutningsprocesser.    

 

Ungdoms FU 
Det er ikke rigtig lykkedes at få Ungdoms FU til at fungere som jeg havde håbet, og det tager jeg i 

høj grad på mig selv, men jeg har nu ikke tænkt mig helt at slippe tanken. Jeg har talt med Mikkel 

Clausen om at lade udvalget fortsætte som en ren ”tænkehat” – forstået på den måde, at de dels selv 

kan tage idéer op til drøftelse, dels at vi som organisation måske kan bede dem overveje og 

videreudvikle på en idé vi måtte fostre. Mikkel var ikke afvisende overfor denne tanke, så jeg vil 

gerne afprøve konstellationen i forhold til at samarbejde med FU, med FU som den udfarende kraft. 

 

Skaksalget  

Udviklingen i Skaksalget er bestemt ikke positiv, hvilket i naturligvis har noteret jer. Da 

bestyrelsesformanden for en tid siden orienterede mig om problemernes reelle omfang, og dermed 

bekræftede de informationer og formodninger vi allerede havde, var det klart for mig at det var 

nødvendigt at stoppe hårdt op, og som tidligere tage en grundig undersøgelse af selskabet og dets 

indre værdi. Der er ingen tvivl overhovedet om at dette er skidt for Skaksalget og kundernes tillid til 

forretningen, men omvendt er vi nødt til at gribe ind nu, jo længere vi havde ventet, jo større opgave 

havde det været.  

Status er lige nu at Direktørens opsigelse pr. 31. marts blev taget til efterretning, og lige nu sker der, 
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så vidt jeg er orienteret, en nedpakning af lageret, med henblik på flytning til ny adresse, når en 

sådan er fundet. Som jeg er orienteret haster dette ikke, så længe vi betaler lagerleje, kan varelageret 

opbevares hos den afgåede direktør.  

Bestyrelsesformanden har møde med en af forretningens samarbejdspartnere den 13. april, og jeg 

forventer snares herefter en rapport fra ham, dels om indtrykket fra mødet, dels om Skaksalgets 

situation lige nu. Hvordan går det med nedpakning, hvornår kan der laves revision etc. etc. Måske 

vil Tim ønske at mødes med HB langfredag, i givet fald forventer jeg det kan tillades. 

 

Elite 

Der er aftalt en første trænings samling i weekenden 26 til 28. april, hvor GM Ivan Salgado Lopez 

fra Spanien underviser i temaerne "dynamik" og "åbningsforberedelser". Men ellers er perioden 

siden seneste HB møde bl.a. gået med at afholde møder med Sune Berg Hansen, Kåre Hove 

Kristensen, Jakob Aabling Thomsen og undertegnede. Mads Boe har også været inviteret, men har 

ikke kunnet få kalenderen til at passe. Møderne er foregået i en god og konstruktiv stemning, 

hvorfra jeg især vil fremhæve Sunes fokus på vi efter hans opfattelse kan lave en aftale indenfor den 

vedtagne Elitepolitik, eller måske med nogle beskedne justeringer.  

Men for at gå direkte til benet, så vil den gamle Elite nu gerne være med, inden for rammerne af det 

vi havde tænkt os at opnå med Elitepolitikken. Dvs. ingen får honorarer for blot at spille på 

landsholdet. De er enige i at DSU og medlemmerne skal have mere skak for pengene, og de er enige 

i at holdet skal levere modydelsen. Det kan være i form af træning af talenter, foredrag og 

undervisning ved bredde arrangementer, diverse repræsentation i forhold til eventuelle sponsorer, 

videoer fra landsholdets ture og trænings samlinger, instruktionsvideoer, og meget andet. Sune taler 

en del om mentorordninger, hvor de gamle stærke er mentorer for yngre talenter. Alt sammen 

måske lidt luftigt, men vi er enige om at der skal findes en måde hvorpå vi kan gøre det målbart.   

Det er Sunes opfattelse at vi kan lave alle disse ting inden for de budgetter vi plejer at ligge på, bl.a. 

fordi de forholdsvis store honorarer til udenlandske trænerkapaciteter der kommer til Danmark 

fremover vil bortfalde, i og med de kan selv. 

 

Imagekampagne 
Imagekampagnen er nu afsluttet, i hvert fald er Rune Friborgs ansættelsesperiode udløbet. Jeg synes 

det er for tidligt at evaluere på hele projektet, og der mangler da også lidt som Rune er ved at lave 

færdigt, bl.a. landing page som der programmeres på stadigvæk. Så jeg regner med at aftale med 

Rune at han kommer på besøg hos HB i august, og gennemgår for os hvad vi har fået for pengene. 

Jeg vil dog gerne allerede nu bemærke, at jeg er skuffet over den beskedne opbakning der var rundt 

omkring – set i lyset af at HB beslutter at bruge så mange penge, havde jeg (naivt må jeg 

indrømme) forventet at klubberne var anderledes ivrige efter at få gavn af investeringen. Så det 

fører til at vi skal have fundet ud af at efterudnytte kampagneperioden bedst muligt, og her kommer 

der til at ligge en opgave for os alle. 

 

Magnus Carlsen i Cirkusbygningen 

Det er ikke tilfældigt at jeg kommenterer dette efter imagekampagnen, vi skal simpelt hen udnytte 

denne chance for at gøre os bemærket. Jeg beder jer alle om at finde midler til at hovedkredsen 

lader sig repræsentere ved begivenheden, og meget gerne med mindst en eller 2 personer til VIP 

området. Dels er her vel størst chancer for at påvirke vigtige personer vi kan træffe der, dels vil jeg 

gerne bidrage til at initiativtageren får lidt økonomi i satsningen, jeg ved ikke hvad de har på 

højkant, men jeg tvivler på at de får Magnus for små penge. Han er dyr, men hvis vi bidrager til at 

gøre eventet synligt ved at være mange, så giver vi det størst mulig chance for at være pengene 

værd.  
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Jeg ved ikke hvornår, men jeg regner med at arrangøren kommer på besøg ved DM, og ser på den 

kommende modstander til Magnus. Arrangøren regner selv med at vi får besøg af en del presse som 

også er nysgerrige efter at se Magnus modstander, så vi skal være klar til at tale skakkens sag 

overfor medier, politikere og andet godtfolk.  

 

Kommende indsatsområder. 

Som nævnt i sidste afsnit ser jeg en opgave foran der handler om at få sat gang i mest mulig 

udnyttelse af de bedrag vi har fået fra Rune – det er ganske enkelt ikke nok at vi sidder og mener 

noget i HB – vi skal finde ud af hvordan vi kapitaliserer af den investering vi har lavet.  

 

DM trænger til at blive set efter i sømmene. Har vi det rigtige turneringstilbud, eller kan vi gøre det 

bedre, og først og fremmest igen få fat i de spillere som lige netop ikke kan komme i LH klassen. 

Skal vi enten stramme meget op på kandidatklassen, eller kan vi måske indskyde en ”Eliteklasse” 

mellem LH klassen og Kandidatklassen. Jeg tænker på en 10-mands alle mod alle gruppe – hvor 

vinderen tilkæmper sig en plads i LH klassen næste år. Vi kan ikke gøre den normgivende uden at 

lukke udlændinge ind i klassen – det er måske en idé til at gøre den endnu mere attraktiv – lige 

præcis nok udlændinge til at der kan scores normer? Tanken er så at lade kandidatklassen spille om 

en plads i næste års eliterække, akkurat som de nu gør til LH klassen. Tankerne skal overvejes, vil 

kandidatresultat systemet kunne overleve en sådan ændring? 

 

Arbejdet med Skakhåndbogen skal også prioriteres, her håber jeg vi kan få skitseret en køreplan for 

de enkelte afsnit, så vi simpelt hen kan sætte tid på gennemførslen. 

 

Endelig skal vi ikke glemme at der stadig udestår en gennemgribende renovering af vor 

hjemmeside, ikke alene med Landingpage, men også med en generel opfriskning og reorganisering 

af udvalgte stofområder.  

 

Så selv om der ikke lige pt. er store visionære projekter i støbeskeen, så byder det næste HB år også 

på store opgaver. Jeg glæder mig til at vi får nogle af dem landet. 


