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Diskussionsoplæg til formuleringen af en ny ungdomspolitik for Dansk 
Skak Union Hovedbestyrelsen 

 
Unionen har i en årrække haft en formuleret juniorelite politik. Den administreres på glimrende vis 
af Jes Harholm som juniorlandstræner, og tager hånd om opgaven med at udvikle nye talenter og 
kommende stormestre. I tillæg suppleres dette arbejde af Hamanns Juniorfond, der støtter 
juniorers deltagelse i internationale turneringer. 
 
Dansk Skak Union mangler derimod en plan for det øvrige junior- og ungdomsarbejde. Vi har 
enkeltelementer men de i har ikke de seneste mange år været formuleret i sammenhæng. 
Vi har Juniorhovedkreds hold-DM, som ikke decideret har et elitepræget sigte. Desuden laver en 
række hovedkredse forskellige junioraktiviteter med turneringer og træningssamlinger. Endelig 
støtter Unionen og hovedkredse lokale junioraktiviteter via juniorinstruktørordningen. 
 
Der er meget store forskelle hovedkredsene i mellem. Såvel med hensyn til hvor omfattende 
juniorarbejdet er, som hvor mange af Unionens medlemmer der er juniorer. Antallet af 
juniorskakafdelinger varierer også. Det hænger i høj grad sammen med hvor i landet 
skoleskakklubber er udbredte og hvordan samarbejdet på lokalt plan er mellem skoleskak og 
skakklubber. 
 
Vi bør kort sagt til at tænke konkret over hvordan vi kan indrette en ungdomspolitik der kan 
tiltrække og fastholde børn og unge som skakspillere i Dansk Skak Union. 
 
I forlængelse af et møde om juniorskak i påsken 2007 skrev Tom Skovgaard, der er juniorleder i 
1.HK, et oplæg til en mulig ungdomspolitik. Den har jeg tilladt mig at gengive stort set uændret her 
nedenfor, da den rummer en masse konkrete ideer og relevante overvejelser. Jeg ser det som det 
bedst tænkelige diskussionsoplæg: 
 
--- 
Nedenfor er listet en række elementer, som indgår eller potentielt kan indgå i den 
aldersinddelte ungdomsskak i Dansk Skak Union. Ungdomsskak inddeles, som i flere 
andre sportsgrene, i toårige ungdomsklasser opdelt efter deltagernes fødselsår: 
u10/u12/u14/u16/u18 – og junior til under 20. I nogle sammenhænge findes også 
aldersklassen u8. Inddelingen skal følge FIDE’s aldersklasser. 
 
For at sikre rekruttering og fastholdelse af ungdomsskakspillere bør der i regi af DSU 
etableres et grundlag for ungdomsskakken, hvor alle unge, som stifter bekendtskab med skakken – 
via skoleskak, via nettet (herunder DSU’s kommende spilserver), via junior grandprix’er og via 
skakklubberne – kan identificere sig med de landsdækkende aktiviteter for ungdomsskakken og 
med den danske elite- og bredde-ungdomsskak. 
 
Dansk Skoleskak har i en årrække delvist udfyldt dette rum, men dels har Dansk Skoleskak ikke en 
organisation, der muliggør fastholdelse eller hvervning til skakklubberne af skoleskakspillere, og 
dels er Dansk Skoleskak begrænset i sit virke, således at ikke alle ungdomsspillere tilgodeses via 
Dansk Skoleskak. Dansk Skoleskaks aktiviteter har til gengæld stor betydning som 
hvervningsgrundlag, og det er DSU’s opgave at sikre en ramme, hvor fastholdelsen 
prioriteres – gennem bredde- og eliteaktiviteter. Samarbejdet mellem DSU og Dansk 
Skoleskak bør tage udgangspunkt i dette forhold til begge organisationers fordel. 
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Den følgende gennemgang er uformel og sigter mod at identificere dels umiddelbare initiativer og 
dels nogle strategier. Gennemgangen må ikke tages for at være komplet. 
 
De internationale mesterskaber: FIDE-VM og FIDE-EM (samt EUM) 
Danmark deltagere allerede regelmæssigt i FIDE’s EM og VM for ungdom, der spilles i 
ungdomsaldersklasserne med selvstændige turneringer for piger og drenge. Den danske deltagelse 
omfatter som regel alle (eller de fleste af) drengeklasserne u10, u12, u14, u16, u18, men kun 
sjældent piger. Juniorlandstræner Jes Harholm udtager efter retningslinier, som er implicit kendt 
af junioreliten. 
Den danske deltagelse i EM og VM er en af de mest attraktive aktiviteter for junioreliten. Også 
juniorerne lige uden for eliten stræber efter at nå en position i deres aldersklasse, hvor de har 
chance for udtagelse. 
 
Eventuel indsats 
Udmelding af den gældende politik for den danske deltagelse, så den bliver kendt af juniorerne. 
Strategi 
Styrkelse af den danske deltagelse med deltagere i alle drenge- og pigerækker hvert år. 
Effekt 
Eliten 
Fastholdelse i et vist omfang (de stærkeste i hver aldersklasse) 
 
Nationalt dansk ungdomsmesterskab UDM (u10/12/14/16/18) – samt Junior og 
Kadet 
DSU har intet nationalt ungdomsmesterskab i ungdomsaldersklasserne. Dansk Skoleskak har 
sit traditionsrige og velfungerende DM i skoleskak sidste weekend i november, der i øjeblikket også 
giver kvalifikation til det nordiske ungdomsmesterskab – dog begrænset til skoleskakspillere og 
baseret på hurtigskak. 
Det danske juniormesterskab har ingen bevågenhed af betydning og må også vurderes at være 
misplaceret i kandidatklassen, da der de seneste år også har deltaget juniorer i landsholdsklassen. 
De seneste to år har der været afholdt et uofficielt dansk kadetmesterskab i Tåstrup/BMS 
Open i april/maj. 
 
Eventuel indsats 
Overvejelserne bør igangsættes og visse tiltag til at styrke den aldersinddelte ungdomsskak i DSU-
regi bør ske, jf. nedenfor (Rating/styrke-lister). Der kan evt. også ses på den norske model med 
UNM som et udvidet weekend-stævne. Endvidere kan en formalisering af kadetmesterskabet 
overvejes. 
Strategi 
Strategisk bør DSU etablere et dansk ungdomsmesterskab som et vigtigt element i en stærk dansk 
ramme for den aldersinddelte ungdomsskak – fuldstændig som andre sportsgrene (badminton, 
squash, atletik, m.fl.) har gjort. I de ældste rækker bør der spilles ratede om end korte partier. Det 
danske juniormesterskab kan eventuelt afskaffes, da ratinglisterne har afløst dette behov. 
Effekt 
Fastholdelse er den vigtigste effekt at et ungdomsmesterskab. 
Eliten kan evt. tilgodeses ved at kombinere UDM med udtagelse til internationale mesterskabet. 
 
Rating- og styrkelister for ungdom (u10/12/14/16/18/20) 
Der er i dag ingen rating- og styrkelister i ungdomsaldersklasserne, og ungdomsspillerne har 
således i dag ikke direkte adgang til at se, hvorledes de er placeret (nationalt) i deres egen 
aldersklasse. 
 
Eventuel indsats 
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DSU bør etablere aldersinddelte ratinglister med udgangpunkt i FIDE’s aldersklasser (to årgange 
ad gangen) og med angivelse af fødselsår for spillerne. Ratingsystemet er i sig selv et stærkt 
incitament for ungdomsspillerne i deres fremgang og forsøg på at forbedre sig og kvalificere sig til 
fx VM, EM og 4-landskamp – og med ungdomsratinglister for hver aldersklasse kan de løbende se, 
hvordan de er placeret på landsplan (og i hovedkredse og klubber mv.). 
Strategi 
Ungdomsspillerne er ivrige for løbende at se, hvor de styrkemæssigt ligger nationalt (og 
internationalt), og ratinglisterne bør være synlige og tilgængeligt fra både DSU’s websider og fra 
DSU’s spilserver. 
Effekt 
Fastholdelse 
 
4-landskampen i Norden 
Danmark har igennem en årrække deltaget i den nordiske 4-landskamp, som er et prestigestævne 
at blive udtaget til for eliten (junior hhv. kadet). Dette samarbejde bør fortsætte. Tidligere var der 
også pigelandskampe med i dette stævne, men det er der tilsyneladende desværre ikke grundlag for 
i øjeblikket. 
Eventuel indsats og strategi 
4-landskampene bør fortsætte. 
Effekt 
Eliten 
 
Ungdomsaktiviteter på DSU’s spilserver 
Den kommende DSU spilserver får forhåbentlig stor betydning som hvervningssite. Da generelt 
alle unge skakspillere spiller på nettet er det oplagt at styrke ungdomsskakken på spilserveren 
gennem bl.a. aldersinddelte turneringer i ungdomsrækkerne, ratinglister på spilserveren inddelt i 
ungdomsrækkerne (ungdomsmedlemmer bør således indtaste fødselsår!), simultan i 
aldersgrupper, eventuelt holdkampe mellem klubber, skoler, ungdomsklubber/fritidshjem eller 
landsdele, osv. 
Eftersom der altid vil kunne forekomme snyd af forskellig art bør aktiviteterne på spilserveren ikke 
tillægges mere betydning end hvad de umiddelbart har – primært underholdende skakkampe! 
Eventuel indsats 
Der bør etableres dedikerede ungdomsaktiviteter på spilserveren. 
Effekt 
Hvervning 
I et vist omfang fastholdelse 
 
Ungdomssider på DSU’s website 
Der er i dag ikke nogle ungdomssider på DSU’s website. Der er dog etableret nogle sider med 
opgaver, som bl.a. henvender sig til unge skakspillere. 
Eventuel indsats 
Der bør tages et initiativ til at etablere ungdomssider på DSU’s website. Disse sider bør have 
tilknytning til alle de øvrige ungdomsaktiviteter nationalt og internationalt, og bl.a. have omtale af 
og henvisninger til DSU’s spilserver, herunder til events, der laves for ungdommen på spilserveren. 
Også andre henvisninger af relevans for ungdomsspillerne bør kunne findes her, bl.a. til Tjele 
Efterskole. 
Strategi 
DSU’s ungdomssider bør have et stærk position på DSU’s website samt være nemme at finde fra 
bl.a. hvervningssites, bl.a. Dansk Skoleskak og DSU’s spilserver samt skakklubbernes websites. 
Effekt 
Hvervning 
Fastholdelse 
Elite 
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Skaklejre og evt. træningssamlinger 
Skaklejre, bl.a. Tjele-sommerlejren, har stor betydning som hvervning og fastholdelse af 
ungdomsspillere. 
 
Ungdomshold-DM 
Det nuværende hovedkreds-DM for ungdomshold bør genovervejes og eventuelt justeres. 
Ungdomsholdskak kan være et godt element i fastholdelse og i at sikre, at ungdomsspillerne 
styrker venskaberne nationalt og inden for hver hovedkreds. 
---- 
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