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Fyn spiller skak – projektbeskrivelse for aktiviteter i Svendborg i uge 42 - 2020 

Baggrund 

På Fyn, såvel som i resten af landet drøftes, hvordan vi øger interessen for skak, forbedrer 
mediedækningen, forbedrer samarbejdet med lokale sponsorer og får vendt den negative medlems 
udvikling. 

Formændene for de fynske skakklubber med Fyns Skak Union som ”paraply” har givet håndslag på at give 
det et forsøg. Vi er så privelegerede, at Svendborg er kendt som skak by, da 4 af de sidste 5 års DM har 
været holdt i byen, på Hotel Svendborg, hvor også DM 2020 finder sted.  

Deltagerantallet har været markant højere, når DM er blevet afholdt i netop Svendborg, end hvad man har 
kunnet opnå andre steder rundt om i Danmark.  

Forklaringen skal formentlig findes i den  centrale placering i Svendborg, hvor man er direkte i centrum af 
byen og i gåafstand til shopping- muligheder, restauranter og cafeer og ikke mindst det store udbud af 
kulturelle tilbud, hvilket også er en medvirkende faktor til at mange spillere tager ægtefællen med til 
Svendborg.  

Endelig så roses og anerkendes de fysiske rammer og det professionelle set up på Hotel Svendborg meget 
hos deltagerne og gør at spillerne år efter år gerne vender tilbage. 

Det lå derfor lige for at undersøge, om vi med udgangspunkt i de samme rammer kunne lave ”endnu mere 
skak”, hvilket der nu er arbejdet på gennem en længere periode. 

Forarbejdet og aktørerne 

Ud over interne møder mellem det fynske skakfolk, har der været afholdt en række møder med 
inddragelse af bl.a. Hotel Svendborg, Svendborg Turistforening / Svendborg Kommune, Svendborg 
Handelsstandsforening, Borgerforeningen Svendborg og Fyns Skak Union og der er således en bred 
opbakning til arrangementet ”Fyn spiller Skak”. 

  



Side 2 

Aktiviterne 

Det er aftalt, at der i uge 42 i Svendborg vil kunne afvikles følgende aktiviteter. 

International open – 9 runder Schweitzer - afvikles på Hotel Svendborg 

o Deltagerantal er begrænset til max 300 – vi håber første år at kunne nå op på 150 betalende 
deltagere. 

o Det danske landshold inviteres 
o Der inviteres op til 15 stormestre 
o Stormestre inviteres ud fra 2 kriterier 

▪ dels ud fra et rent sportsligt perspektiv – ønsket er at sikre en sportsligt spændende 
turnering med mulighed for – gerne danske - titelnormer 

▪ dels ud fra et medieperspektiv – det vil blive prioriteret at invitere stormestre, der 
kan være med til at ”sælge skakken” i medierne 

o For samtlige inviterede spillere, stilles der hotelværelse med fuld forplejning til rådighed. 
o Der vil være en præmiesum på minimum 10.000 Euro / 75.000 kr. 

 

Lukket – normgivende kvindeturnering – afvikles i Borgerforeningen 

o Det danske kvindelandshold inviteres til en 9 runders, lukket normgivende kvindeturnering  
o Indkvartering af deltagerne i kvindeturneringen er ikke endeligt afklaret, men der vil være 

mulighed for gratis overnatning, evt. som privat indkvartering. 

”Skak på Torvet” - juniorturnering 

• Der afholdes et arrangement på Torvet Svendborg, hvor Borgmester Bo Hansen og Landstræner 
Sune Berg Hansen byder deltagerne i den internationale skakturnering velkommen til Svendborg 
med en kort præsentation af de udenlandske topnavne og det danske landshold i turneringen.  

• Herefter vil borgmesteren åbne juniorturneringen med det første træk.  

• Juniorturneringen har deltagelse af op til 60 juniorer som spiller udendørs på Torvet.  

• I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet til Borgerforeningens lokaler. 
 

Koordineret, 5 runders weekendturnering – med særlig juniorgruppe med 7/9 runder – afvikles på Hotel 
Svendborg. 

For de deltagere, der gerne ville, men ikke kunne være med hele ugen, afvikles i den sidste weekend af uge 
42 – fredag til søndag – en  koordineret weekendturnering, som giver mulighed for at komme ned og snuse 
til atmosfæren i en international turnering. 

Turneringen indgår ikke i budgettet, da den forudsættes at hvile i sig selv. 

Også her vil der være fokus på juniorerne, for hvem der laves en gruppe, der spiller flere runder med 
kortere betænkningstid. 

 

  



Side 3 

 

Fyn spiller skak – budget for aktiviteter i Svendborg i uge 42 - 2020 

 

Budget 

Indtægter – kr. 

 150 betalende deltagere ä kr. 600,00       90.000  

Privat sponsorstøtte       135.000  

Offentlig medfinansiering        55.000 

Fyns Skak Union         15.000 

Dansk Skak Unions Støtteforening       25.000 

Dansk Skak Union         25.000 

____________________________________________________________________________________ 

Indtægter i alt       345.000 

 

Udgifter – kr. 

 Startpenge og rejseomkostninger    100.000  

Overnatning og forplejning      120.000  

Præmiesum           75.000  

Pressehåndtering          10.000  

Kommentatorer          10.000  

Sponsorpleje           10.000  

FIDE-afgifter           10.000  

Turneringsledelse – forplejning        10.000  

____________________________________________________________________________________ 

Udgifter i alt        345.000 

 


