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1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 21. marts 2008 

Erik Søbjerg orienterede om at 4. hovedkreds havde meldt afbud, og at der fra FU-side var 

afbud fra Henrik Knudsen. 

Erik Søbjerg bød velkommen til mødet og beklagede samtidig, at dagsorden og bilag var 

blevet sendt lidt senere ud end lovet. 

Referatet for HB-mødet den 21. marts 2008 blev herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat af delegeretmødet den 23. marts 2008 

Referatet for delegeretmødet blev godkendt. 

Der fulgte en kort diskussion om godkendelsesproceduren for referat af delegeretmødet, da 

dette allerede inden næste HB-møde offentliggøres i Skakbladet. 

Lars-Henrik Bech Hansen foreslog, at referater godkendes per e-mail. Jens Riis var ikke enig 

deri, og Niels Steen Larsen så en problematik i, at han ikke var til stede ved delegeretmødet, 

og derfor havde svært ved at tage stilling til en godkendelse. Erik Søbjerg konstaterede, at der 

var tradition for godkendelsesproceduren. NSL mente, at man kunne komme uden om 

problematikken ved at teksten i Skakbladet kun var en beretning og ikke et officielt referat. 

3. Forretningsudvalgets beretning 

(Se bilag 1) 

Forretningsudvalgets beretning var på forhånd blevet udsendt til HB, og Erik Søbjerg 

orienterede her yderligere: 

Organisatorisk 

 

Erik Søbjerg orienterede om, at det organisatoriske arbejde har lidt under hans egen 

manglende indsats. Det er primært private årsager efter at have fået en datter og mere travlt på 

arbejde. Det har også smittet af på det øvrige FU, hvor der er kommet to nye folk ind.  

FU har dog holdt et par særdeles gode møder siden påske, hvor alle aktuelle emner blev vendt. 

Specielt håndtering af skakserver og medlemskampagne har ikke været god nok. Det er 

tidligere blevet besluttet at skubbe kampagnen fra april til september, og der er ikke blevet 

fulgt op på aktiviteter på skakserveren. 

Der er konkrete tekniske problemer på skakserveren. Det er turneringsmodulet, der ikke 

fungerer tilfredsstillende. Årsagen til problemerne med turneringsmodulet er først nu ved at 

blive identificeret, og ES tager ansvar for, at der ikke er fulgt ordentligt op på det tidligere. 

Kigger vi på det kontraktlige forhold til Tomas Hutters, så er problemet i høj grad internt i 

Unionen, hvor testforløb ikke har fungeret godt nok. 
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Nu satses der på relancering af skakserveren 1. oktober. I midten af september forventer 

Tomas Hutters at have løst problemet med turneringsmodulet, men derefter skal der foretages 

tests. Det er vigtigt, at de tekniske problemer er løst, før serveren lanceres igen. 

Lars-Henrik Bech Hansen mener at problemet med Erik Søbjergs manglende tid også falder 

hen på ES’s rolle som leder. Opgaverne skal delegeres mere ud. 

Deri er Jens Riis enig og mener samtidig, at det er vigtigt, at opgaverne gennemføres. JR 

fremkommer med en konkret ting om kassererposten. Kontingent for enkeltmedlemmer skulle 

lægges om. Hovedkredsen har endnu ikke modtaget penge, og nu er der gået over et år. Det 

påstås at kontingent for enkeltmedlemmer slet ikke er blevet opkrævet. Jens Riis havde ikke 

fået noget svar på gentagne henvendelser til Henrik Knudsen, om hvordan det skulle 

administreres og om hvornår hovedkredsen ville få sine penge. Derfor var der blevet gjort, 

som det var blevet vedtaget.  

Jens Riis betegnede Henrik Knudsens manglende håndtering af sagen som noget rod. 

Erik Søbjerg fortalte, at det var FU’s ansvar, at det ikke var blevet gjort, men at der arbejdes 

på at få styr på det. René er opmærksom på det, og der bliver rettet op på det. 

Bjarne Rasmussen fortalte, at i 5. HK opkræves der for et år ad gangen. 

Erik Søbjerg mente, at det var vanskeligt at finde folk at uddelegere til. 

Jens Riis bragte endnu et eksempel op, idet man havde fået en e-mail fra Esmat Guindy om 

medlemskampagnen. Hovedkredsen har et medlem i udvalget, og pludselig fik denne person 

ikke information længere. 

ES fortalte at pointen i det var, at hovedkredsrepræsentanten skulle bekræfte e-mailen og at 

FU gerne ville orienteres om, hvilke aktiviteter der var. 

Erik Søbjerg gik videre med at orientere om, at sekretærposten hellere ikke fungerede som 

forventet, og at arbejdsopgaverne hos Steffen Pedersen var komplekse og mange. Der er 

procedurer og arbejdsgange, der kan gøres bedre. I forhold til nyhedsdækningen har niveauet 

ikke i alle perioder været godt nok. 

Lars-Henrik Bech Hansen mener, at det har været uacceptabelt, og det har ikke været godt nok. 

Det vi gør i øjeblikket bryder LBH sig ikke om, for det er ikke godt nok. 

Erik Søbjerg mener, at det er vigtigt at få defineret, hvordan vi kan forbedre arbejdsvilkårene. 

Deri at få defineret klare forventninger. 

Ungdoms-DM 

På den mere positive side fortalte Erik Søbjerg, at første ungdoms-DM blev afholdt af KSU i 

samarbejde med BMS, og det blev lavet med kort varsel. På alle måder en glimrende turnering. 

Der skal selvfølgelig evalueres på det, og ungdomsudvalget skal have en snak om det. 

Aage Olsen havde hørt, at man skulle tage hensyn til tidsplan, der var vanskelig i forhold til 

udefrakommende, blandt andet i forhold til overnatning. 
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Morten Fabrin synes det var flot, at det kom i gang med så kort varsel. Men tidspunktet lå i 

manges eksamenslæsningsperioder. 

LBH gjorde sig erfaringer om, at tre runder lørdag var for meget. KSU havde heller ikke stillet 

overnatning til rådighed. Tidspunktet var vist nok lagt fast af ungdomsudvalget, men KSU har 

lært rigtig meget som kommende arrangører kunne få gavn af. 

Esmat fortalte, at hensigten var at det skulle ligge i begyndelsen af maj. 

Erik Søbjerg fulgt op på LBH’s bemærkninger og medgav, at det er hensigten, at stævnet 

ganske rigtigt skal cirkulere og ikke ligge fast samme sted. 

World Mind Sports Games. 

Derefter fortalte Erik Søbjerg om World Mind Sports Games. Der var kommet en e-mail fra 

FIDE, om at arrangørerne ville betale for rejse og ophold. FIDE er medlem af det 

internationale tankesportsforbund, og FIDE er ligeledes associeret medlem af IOC, og idéen er 

at knytte tankesportsolympiaden op i forhold til det rigtige OL. 

Kineserne betaler rejse, ophold og forplejning. De enkelte nationer blev bedt om at melde 

tilbage, hvorefter FIDE vurderede hvilke nationer, der var kvalificerede. Danmark er kommet 

med i både herre- og damerækken efter stort og omhyggeligt arbejde af Esmat Guindy. Sune 

Berg Hansen og Oksana Vovk er ligeledes kommet med i parrækken. 

Esmat Guindy og Per Andreasen er med som holdledere, og holdene har følgende udseende: 

Herreholdet: Sune Berg Hansen, Allan Stig Rasmussen, Karsten Rasmussen, Steffen Pedersen, 

Jakob Vang Glud 

Dameholdet: Oksana Vovk, Louise Fredericia, Anne Bekker-Jensen, Marie Frank Nielsen, 

Miriam Olsen 

Alle er udtaget efter elolisten per 1. april. Normalt udtages der efter dansk rating, men dette 

har været for at optimere kvalifikationen i forhold til FIDEs kriterier. 

Der kommer selvfølgelig udgifter. Der skal blandt andet spilles i ens trøjer. Men Unionens 

udgifter forventes ikke at løbe op i mere end nogle få tusinde kroner. 

OL-udtagelse 

Holdet til OL i Dresden er også netop udtaget. Per Andreasen har udtaget holdet i åben række 

med en overraskende brætrækkefølge. Holdet, der har udseendet: 1. Lars Bo Hansen, 2. Sune 

Berg Hansen, 3. Peter Heine Nielsen, 4. Lars Schandorff, R. Allan Stig Rasmussen er sat i 

samråd med spillerne. 

Peter Heine Nielsen har argumenteret kraftigt for det, især fordi han scorer tårnhøjt mod 

mindre stærke modstandere.  

ES var ikke enig i beslutningen om rækkefølgen, men ville heller ikke gå ind og bruge energi 

på at ændre en opgave der klart er uddelegeret. 
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Omkring dameholdet har ES overtaget Esmats funktion, da hun har været sygemeldt. Holdet 

bliver Evgenia Hansen, Sandra de Blecourt Dalsberg, Louse Fredericia, Trine Treppendahl, 

Marie Frank-Nielsen. 

Der spilles i begge rækker med fire spillere + en reserve. 

Der er stadig lidt praktiske problemer med kvindespillerne, da to af dem har spædbørn, og det 

gør indkvarteringen lidt vanskeligere. 

Et flertal af HB tilkendegav en klar utilfredshed med opstillingen, der sender et forkert signal 

og giver unionen et dårligt image. 

Erik Søbjerg konkluderer, at HB tilkendegiver, at vi ikke er tilfredse med beslutningen og 

indstiller til, at landstræneren ikke gør sådan fremover. 

Beijing og doping 

Erik Søbjerg orienterede om doping. I Beijing laves dopingtests, og vores spillere skal 

orienteres om dette. Der skal også kigges på sanktioner i eget regi. ES beder om hjælp til 

denne opgave. DSU bør yderligere overveje at definere en alkoholpolitik og en adfærdspolitik. 

ES spørger til, om det er noget, HB skal gå ind i eller om vi fortsat udelukkende skal lade det 

være spillernes eget ansvar. 

Aage Olsen mener, at vi er nødt til at sikre, at vores spillere ikke bliver taget i en dopingsag. 

Vi kan ikke tåle det i DSU. Omkring alkoholregler forventes det, at spillerne opfører sig 

professionelt. 

Lars-Henrik Bech Hansen mener ikke, at der skal formuleres noget voldsomt. Det er ikke et 

problem som det var for nogle år tilbage. Holdlederen skal instrueres om, at han skal fortælle 

spillerne, hvordan de forventes at opføre sig. LBH spørger dertil til, om der er planer om at 

sende en holdleder med kvindeholdet til OL lige som sidst. 

Det bekræftede Erik Søbjerg, og gik videre med doping-orienteringen og en alkohol- og 

adfærdspolitik. ES konkluderede at HB ønkser at der bliver lavet en skrivelse til spillere og 

landstræner om, hvordan man forventes at opføre sig, både adfærdsmæssigt og alkoholmæssigt. 

DM 2009 

Silkeborg har sagt ja til at arrangere DM 2009. Der forventes oven i købet en bedre økonomisk 

aftale end sidst. 

Nordisk Skakforbund og nordisk samarbejde 

Der er lidt krise i Nordisk Skakforbund. Der skal afvikles Nordisk Mesterskab, og KSU havde 

som de oprindeligt eneste interesserede derfor fået tildelt arrangementet, men det protesterede 

nordmændene over og ville have det i Gjøvik. En afstemning blandt de nordiske forbund endte 

lige, og Erik Søbjerg fortalte, at han som formand for Nordisk Skakforbund havde dikteret en 

ny afstemning med mulighed for at også andre arrangører kunne lægge billet ind. Der kom 

tilbud fra Politiken Cup, Bornholm, Island og Gjøvik. Afstemningen endte igen lige mellem 

Politiken Cup og Gjøvik. Som formand for Nordisk Skakforbund blev Erik Søbjerg derfor 
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tvunget til at skære igennem og fastlagde det til Helsingør. Et væsentligt argument var, at 

Gjøvik-turneringen falder sammen med Rilton Cup, og det ville ikke være acceptabelt at 

lægge det sammen med den mest traditionsrige turnering i norden. 

Erik Søbjerg var lidt i tvivl om, om der overhovedet er basis for et fortsat samarbejde i 

Nordisk Skakforbund, hvis man ikke en gang kan finde ud af dette? 

ES har foreslået, at der laves seminar for de nordiske forbund, hvor der udveksles idéer. Det 

har nordmændene og svenskerne meldt positivt tilbage på, men det vil også koste nogle penge. 

Fra dansk side vil der kunne evt. deltage folk fra FU og HB eller de enkelte hovedkredse. Det 

skal diskuteres, hvor omkostningerne skal placeres. 

Jens Riis mener ikke, at FU har kræfter til at løfte sådan en opgave oven i alt det andet, og 

mener ikke, at det er det bedste sted at bruge penge. 

Lars-Henrik Bech Hansen går ind for internationalt samarbejde, og i KSU ville man gerne 

sende en repræsentant. Man får meget ud af sådan et samarbejde, også selv om samspillet 

omkring Nordisk Mesterskab havde været frygteligt. 

Aage Olsen synes, at det lød som en god mulighed for at få nye input og kunne sagtens 

forestille sig at 6. HK ville sende en repræsentant. AO synes, at DSU skal gå ind i det. Morten 

Fabrin var enig deri. 

Erik Søbjerg var selv lidt bekymret for forberedelsen, hvis han skulle tage ansvar, så måske 

kunne noget af forarbejdet delegeres ud. ES tolker stemningen positiv, men at DSU bør være 

forsigtige og skulle være sikker på at kunne overkomme det ekstra arbejdspres. 

Dansk Skole Skak 

Erik Søbjerg orienterede om, at Dansk Skole Skak har taget initiativ til et møde, og der er 

emner, der skal diskuteres. Der bliver ikke sendt danske hold til gymnasie-NM, og vi 

arrangerer ikke frem over den slags. Samarbejdet mellem DSU og DSS er grundlæggende 

mere positivt nu. 

Unionens arkiv 

Erik Søbjerg orienterede om, at DSU’s arkiv på Tjele nu er placeret i et lille lejet værelse hos 

Claus Rossen, hvor det ikke umiddelbart kan tilgås. Tilknytningen mellem DSU og Tjele 

bliver mindre og mindre. 

Forretningsudvalgets beretning blev herefter godkendt 

4. Medlemskampagne og skakserver 

Erik Søbjerg fortalte, at der efter FU-mødet den 30. august blev afholdt en test af skakserveren, 

men at turneringsmodulet fortsat driller. Relancering er derfor udskudt til 1. oktober. Den 

aktivitetsplan, der skulle have været fremlagt, er derfor også blevet skubbet. 

Kampagne cd’erne kan rekvireres hos Steffen Pedersen.  

Jens Riis synes, at hver klub skal have et eksemplar udsendt, da mange ikke rigtigt ved, hvad 

det drejer sig om. 
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Det var der enighed om, og hovedkredsene giver en melding om, hvilke klubber der skal 

modtage, idet nogle allerede har fået. 

Morten Fabrin og Jens Riis og Bjarne Rasmussen orienterede om tiltag i 9., 7. og 5. 

hovedkreds. 

Jens Riis spurgte til, hvornår turneringsmodulet kommer til at køre, og Erik Søbjerg forklarede, 

at der bliver testet i midten af september og at det skal være færdigt til den 1. oktober. Der skal 

testes for mulige fejl. 

Lars-Henrik Bech Hansen opfordrede til, at der meldes mere åbent ud, da det er hamrende 

irriterende, at der kritiseres. Man slipper dermed for mange dumme spørgsmål. 

Erik Søbjerg ønsker ikke at kommentere på debatforum, men skal tage det til efterretning og 

evt. melde ud. 

Lars Wisler Pedersen redegjorde for brug af serveren: 

I den tid skakserveren har kørt, har 2029 unikke brugere været logget på. Den seneste uge har 

115 unikke brugere været logget på. Kigger man på de enkelte konti, så har 1085 af unionens 

egne medlemmer har aktiveret deres konto. 

Der har været spillet i alt over 85.000 partier, heraf 139 med standardbetænkningstid (60-120 

min.), 68204 lynskak og hurtigskakpartier (5-30 min.) og 17.303 bullet-partier (mindre end 3 

min.). 

Den sidste uge har der været spillet 236 lynskakpartier og 126 bullet-partier. 

Erik Søbjerg er positivt overrasket over tallene og havde frygtet, at det så værre ud. 

Aage Olsen konstaterer, at det viser, at vi har en opgave overfor vores egne medlemmer, da 4 

ud af 5 fortsat mangler at aktivere deres konto. Nogle har selvfølgelig ikke computer, men det 

er næppe hele årsagen. På et tidspunkt bliver det selvforstærkende, flere brugere trækker flere 

til. 

Jens Riis fortæller, at man i hans klub vil starte en turnering på serveren for at få dem ind og 

spille. 

Erik Søbjerg forklarer, at ambitionsniveauet er at have turneringer 2 gange om ugen til en start. 

Det vil forhåbentlig vokse, men vi skal have folk til at tage ansvar. 

Lars-Henrik Bech Hansen synes at tallene lød fine, men folk har dårlige erfaringer derinde. 

Tallene bør evt. offentliggøres. LBH spørger desuden til betaling fra nye brugere. 

Erik Søbjerg forklarer, at når turneringsmodul per 1. oktober fungerer, så skal der være en 

periode, inden betaling fra nye brugere indkræves. Vigtigst er det dog, at teknikken virker. Der 

efterlyses testpersoner til testene op til den 1. oktober. 

5. Divisionsturneringen 

a) reglementsforslag 
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(Se bilag 2) 

Per Rasmussen har ønsker til reglementsændringer. Det har været sendt videre til 

skakdommerforeningen og kommentarer dertil er sammenfattet i bilag 5a. 

Forslag til ændring af §9 vedtaget uden kommentarer 

Ændringsforslaget til §10 ses ud fra erfaring fra en klub, der havde brugt spillere på holdet, 

som egentlig ikke hørte til holdet. 

 

Kasper Wilken Damm mener ikke, at det egentlig er en løsning og kan ikke se, hvorfor det 

egentlig er så slemt. 

Esmat Guindy forklarede, at man ønsker det samme hold hele sæsonen, også til omkamp. 

Morten Fabrin synes udmærket om forslaget og støtter det. Forslaget blev herefter vedtaget. 

Kasper Wilken Damm stemte som den eneste i mod. 

Forslag til ændring af §12 vedtaget uden kommentarer 

Erik Søbjerg orienterede om FU’s forslag til ændring af §12.c. 

Aage Olsen forklarede, at det rent praktisk kunne være et problem med indstilling af ure, da 

det ikke er en standardindstilling. AO foreslår en standardindstilling, da der så kan vælges at 

spille uden træktæller, hvilket undgår problemer, hvis spillere trykker frem og tilbage på uret. 

Lars-Henrik Bech Hansen anbefalede klart, at vi går over til det. Men skakdommerforeningen 

bør måske kigge på det, for problemet med træktællingen er reelt. 

Jens Riis synes, at det lyder som en udmærket ide, men han har kun fulgt det med fed skrift i 

bilaget, og vil derfor protestere mod, at forslaget er fremsat på den måde. 

Morten Fabrin tilsluttede sig JR vedr. proceduren. Han havde heller ikke været opmærksom på 

det. MF synes dog, at det er en god idé med betænkningstiden, men så også et problem rent 

praktisk med antal ure. 

Kasper Wilken Damm forklarede, at man i 8. hovedkreds havde diskuteret brugen af 

elektroniske ure, og der var et par klubber, som ikke havde dem til rådighed. Man bør derfor 

overveje annonceringen af, hvornår ændringen skal ske. 

Erik Søbjerg konkluderede, at der meldes ud nu om planerne om det. Og foreslår, at vi ikke 

debatterer det yderligere nu men sender det til bearbejdning med henblik på vedtagelse i 

påsken næste år. 

Aage Olsen indskød, at Tuborgs Grønne fond uddeler legater netop nu, og der kan søges ca. 1 

måned endnu. 

Morten Fabrin påpegede, at §12b i givet fald skal udgå. 

Erik Søbjerg tilkendegav, at der skal kigges på hele §12. 
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b) Turneringsplan for 2008/9 

 

(se bilag 3) 

Turneringsplanen for 2008/9 for divisionsturneringen er udfærdiget af Per Rasmussen. Der har 

været debat om 1. division, gruppe 1. Aabenraa har måttet trække sig fra 2. div, gr. 3. Centrum 

træder ind i stedet for.  

Lars-Henrik Bech Hansen mente ikke, at forløbet omkring 1. div, gr. 1 havde været godt, men 

forslaget er nu spiseligt. I 1. hovedkreds forstår man dog ikke, hvad man skal med 

dobbeltrunderne på Fyn (eller andet sted for den sags skyld). Der er ikke grundlag for det. Kan 

acceptere planen men ser ingen grund til dobbeltrunder fremover. 

Kasper Wilken Damm tilsluttede sig den holdning og fortalte, at man i Furesø har undret sig 

over fordelingen af rejsetid. Her kommer Furesø nemlig op på ca. 16 timers rejsetid, mens 

andre klubber kan nøjes med det halve. KWD mener, at der kunne være fundet en mere 

rimelig fordeling, og undrer sig over at rejsetiden ikke vægtes højere i forhold til økonomien. 

Erik Søbjerg forklarer, at der i turneringsplanlægningen tages højde for flere parametre: 1. km., 

2. udgift. Per Rasmussen har denne gang har denne gang haft overvejelser omkring 

overnatning inde i billedet. ES støtter dog Lars’ anmodning om ikke at lave dobbeltrunder i 

rækkerne under Skakligaen. At indbringe rejsetid i regnestykket mener ES vil være 

kompliceret. 

KWD så dog ikke nødvendigvis en forskel på begreberne ’km.’ og ’rejsetid’ og mente fortsat, 

at der kunne have været lavet en mere ligelig fordeling. 

Turneringsplanen blev herefter godkendt med en anmodning om, at der ikke fremover 

arrangeres dobbeltrunder i rækkerne under Skakligaen. 

a) sponsornavn for Skakligaen 

 

(se bilag 4) 

DSU har haft en samtale med Henrik Mølvig fra Xtracon, som hoster hovedparten af Unionens 

IT-aktiviteter. I den forbindelse blev der på initiativ fra Lars Wisler Pedersen diskuteret et 

muligt sponsorat fra Xtracon. 

Skitsen til en aftale med Xtracon er blevet, at Xtracon lægger navn til Skakligaen, så denne 

benævnes Xtracon-skakligaen. Dertil vil der blive LIVE-dækning fra den afsluttende runde i 

Skakligaen.  

Det blev vedtaget, at FU får mandat til at indgå en sponsoraftale med Xtracon. 

6. DM-reglementer 

(se bilag 5) 

Erik Søbjerg foreslog, at dette punkt blev angrebet lidt anderledes, end der ellers er tradition 

for. ES ønskede en stillingtagen til formatet omkring Landsholdsklassen. Paragraffer vil så 

efterfølgende blive formuleret med henblik på godkendelse i HB per e-mail. 
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FU foreslår, at LH åbnes for alle spillere med kandidatresultat. ES understregede, at han ikke 

selv er begejstret for forslaget og mener, at man bør gå i retning af den gamle 10-mands 

gruppe. Men at forslaget er fremført på baggrund af HB’s tilkendegivelser på det seneste møde. 

FU foreslår desuden, at det vil være nok på et tidspunkt i løbet af året siden sidste påske, at 

have haft over 2200 i rating. 

Kasper Wilken Damm orienterede om, at han havde fået en e-mail fra Peter Heine Nielsen, 

som han efterfølgende har snakket med. Peter Heine Nielsen foreslår et professionelt DM 

arrangeret af Svend Novrup, der ønsker mulighed for at arrangere et sådant og ikke anser det 

for urealistisk at sponsorfinansiere og bringe tv til sådan et arrangement. 

Jens Riis ser et problem i reglen med over 2200 på et eller andet tidspunkt, der vil være svært 

at administrere. 

Lars-Henrik Bech Hansen er begejstret for forslaget, og det vil sikkert også være en fordel for 

hotellet. LBH er dog også enig med ES i, at vi snart skal have en 10-mands gruppe igen. 

Desuden ønsker LBH at systemet Dansk Schweizer sløjfes. 

Aage Olsen synes også, at det er en god idé med en schweizer-gruppe. Synes et professionelt 

DM, som Kasper nævner er en dårlig idé. Det ville sætte påskestævnet ud på et sidespor. AO 

giver også udtryk for, at der var en grund til, at vi gik væk fra en 10-mands gruppe, idet der 

var mange kedelige remiser. I det er her system er de bedste nødt til at vinde. Skulle der 

komme 80 deltagere til det her, så er det kun positivt. 

Niels Steen Larsen tilsluttede sig overgangen til en større gruppe. 

Morten Fabrin er principielt tilhænger af alle-mod-alle, endda gerne 12 som i gamle dage, men 

er åben over for noget andet. Ville foretrække en bundgrænse på 2300 men vil ikke sætte sig i 

mod. 

Erik Søbjerg konkluderer, at der er opbakning til FU’s forslag. 

Lars-Henrik Bech Hansen ville gerne have fjernet ordlyden ’dansk’, så arrangøren selv havde 

valgmuligheden for at arrangere efter ’Dansk Schweizer’ eller ’FIDE Schweizer’. 

Erik Søbjerg konstaterer, at topspillerne ikke mener, at det er en god idé at spille efter Dansk 

Schweizer. Men de kan heller ikke præcist give gode argumenter i mod, efter at problemerne 

med farvefordelingen er løst. ES har svært ved at sige til Finn Larsen og Henrik Knudsen, at 

deres system skal forkastes, især når der ikke er noget galt i det. 

Efter en løs diskussion stemtes der om valg af system: 

For Dansk Schweizer: FU, 2. HK, 3. HK, 9. HK = 8 stemmer 

For FIDE Schweizer: 1. HK = 2 stemmer 

Undlod at stemme: 5. HK, 6. HK, 7. HK, 8. HK = 5 stemmer 

Finn Larsen anbefaler, at der spilles 5 runder på 5 dage eller 7 runder på 7 dage, og 

klasseopdelingen inden for mester og basis ophæves. Begge dele med alle-mod-alle eller åben 

gruppe. 
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Lars-Henrik Bech Hansen konstaterede, at den nederste alle-mod-alle-gruppe ofte vil ende i en 

åben gruppe. Gruppeopdelingen har i dag en risiko for at folk udebliver, men det er heller ikke 

noget stort praktisk problem og grupper kan gøres klart meget hurtigt. Det er blot et spørgsmål 

om, at man fastsætter et registreringstidspunkt, som man gør det ved Politiken Cup. For at 

komme med i turneringen skal man enten have betalt på forhånd eller komme til 

registreringstidspunktet. 

Esmat Guindy spørger til, om der er eksempler på personer, der kommer efter 

registreringstidspunktet og ønsker at deltage. LBH forklarer, at alle enten har tjekket ind eller 

har betalt. 

Erik Søbjerg konkluderer, at man lægger op til en ændring af procedure om 

registreringstidspunkt og at opdelingen mellem Basis og Mesterklasse afskaffes. Der åbnes for 

valg af alle-mod-alle og åbne grupper. 

Erik Søbjerg konstaterer, at det er en beslutning som offentliggøres, og vi laver 

reglementsforslag til godkendelse i HB. 

Kasper Wilken Damm ønsker tilkendegivelse af, om andre end 6. hk er i mod et professionelt 

DM. 

Lars-Henrik Bech Hansen mener ikke, at vi kan lave et åbent reglement, og vi kan ikke have to 

danmarksmestre. 

Esmat Guindy mener heller ikke, at hotellet vil være positive, hvis der ikke spilles om et DM. 

Aage Olsen mener, at det i så fald ikke skal være et DM. Man kunne godt lave sådan en 

turnering, men det kan ikke være et DM, så længe der ikke er en længerevarende kontrakt. 

Erik Søbjerg var enig i, at det ikke var smart at sætte DM-titlen på spil, selv om Novrup laver 

gode arrangementer og har en evne til at trække sponsorkroner ind. 

Kasper Wilken Damm foreslog, at man så måske kunne sige, at folk kunne kvalificere sig til 

en slags Super-Cup. Den idé tog HB positivt imod. 

Erik Søbjerg forklarede, at han glemte et punkt under beretningen, idet Læseforeningen har 

givet udtryk for, at de alligevel ikke magtede at arrangere hurtigskak-DM. Nu har vi et 

reglement uden en turnering, og det var beklageligt i forhold til Tectura, som man havde givet 

afslag til at arrangere hurtigskak-DM. 

Poul Jacobsen orienterede om, at han havde viden om, at Frem og LF havde holdt møde om 

sagen og regner med alligevel at kunne gennemføre det. 

7. Økonomi 

a) budget for 2008/9 

 

(se bilag 6 og 7) 
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René Baarup Christensen orienterede om, at der er lavet et budget, der viser et underskud på 

420.000 kr. Det skyldes primært at kontingent for 2009 er justeret ned. Der lægges budget ud 

fra, at der ikke kommer netmedlemmer. 

René Baarup Christensen forklarede herefter de vigtigste ændringer i budgettet: 

Der er ikke OL i 2009, til gengæld er der hold-EM. Budgetterede udgifter til skaklejre har ikke 

været brugt, så det foreslås at tage 20.000 fra skaklejre, som flyttes til ungdomsaktiviteter. 

Produktionsomkostninger for Skakbladet er jævnfør reelle udgifter er sat en anelse ned. 

Udgift til rating- og titelafgift til FIDE stiger. Udgift til HB-møder er hævet. Der er brugt 1 

million til skakserveren, og derfor er der selvfølgelig ikke længere samme renteindtægt. 

I forhold til kontingent er der regnet på flere forslag. 

Forretningsudvalget foreslår, at børnekontingent sløjfes, ungdomskontingent hæves til 400 kr., 

voksne hæves fra 360 kr. til 450 kr. og pensionister hæves til 400 kr. 

Det vil kunne give et provenu på 450.000 kr. 

Et alternativt forslag er: Børn/juniorer: 380 kr., voksne: 460 kr., seniorer: 380 kr.. 

Lars-Henrik Bech Hansen ser positivt for det alternative forslag. Vi skal gøre noget for at få 

penge i kassen. Men det er mange penge at skulle hæve det med. Kassereren i 1. HK havde 

bemærket differentieringen i det oprindelige forslag. LBH går ind for at fjerne 

børnekontingentet og støtter det alternative forslag. 

Jens Riis forklarede, at man i 7. hovedkreds var enige om, at FU’s første forslag ikke kunne 

støttes, men at man selv lagde op til et forslag som var enslydende med FU’s alternative 

forslag. 

Lars-Henrik Bech Hansen bemærkede, at de 80 kr. til enkeltmedlemmer, der skal overføres fra 

unionen til hovedkredsen samtidig bør hæves til 100 kr. 

Niels Steen Larsen efterlyste medlemstal for hver enkelt kategori. 

René Baarup Christensen oplyste disse: 250 børn, 380 juniorer, 3100 senior, 870 pensionister. 

Niels Steen Larsen går ikke ind for fjernelse af børnekontingent. NSL synes ikke, at vi har 

noget reelt at tilbyde vores unge medlemmer, så han kunne ikke gå ind for at hæve kontingent 

i de kategorier. Kunne frygte, at det vil blive svært at motivere klubberne til at melde børn ind. 

NSL savner en god vare at sælge og mener ikke, at børnene får ikke noget for pengene. 

NSL konstaterede samtidig, at han havde DSU’s succeskriterium på 3000 nye medlemmer i 

baghovedet på 150 kr. stykket. Det er reelt de penge, der mangler. Der er ramt forkert med 

serveren. 

Esmat Guindy forklarede, at børnekontingentet blev vedtaget på et tidspunkt, hvor man havde 

håb om at blive tilskudsberettiget. For forældre er det ikke så vigtigt, hvad prisen er, men det 

gælder ofte om at få børnene aktiveret i en aktivitet, de synes er sjov. 
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Morten Fabrin har samme opfattelse af den virkelighed hos forældrene. For klubberne står det 

jo frit at regulere deres egne kontingenter. 

Niels Steen Larsen er enig i, at forældrene ikke har noget i mod at betale pengene, men synes 

stadig ikke, at vi har noget at tilbyde. 

Jens Riis konstaterede, at han var med til at vedtage børnekontingent, og det gav ikke flere 

børnemedlemmer. Men det gælder også den modsatte vej. Det vil ikke have nogen effekt at 

fjerne det. 

Lars-Henrik Bech Hansen er ikke enig i, at der ikke er gjort noget for børnene. Der har været 

børne- og junior grandprix til eksempel, men det er ikke eksploderet i form af mange flere 

medlemmer. LBH mener, det eneste at sige om børnekontingentet er, at det har kostet x antal 

tusinde i en årrække. 

Erik Søbjerg konstaterer, at der selvfølgelig skal der gøres mere for børnene, som vi gør via 

ungdomsskaktiltagene, men det er ikke prisen på medlemskabet, der er afgørende for om børn 

deltager. 

Aage Olsen mener, at det er rigtigt med en kontingentforhøjelse, og så skal vi gøre mere ud af 

at fortælle, hvad man får i Dansk Skak Union. Det er vi som organisation ikke gode til at 

fortælle. Både ungdomsmæssigt og generelt. 

Erik Søbjerg efterlyste yderligere kommentarer til budgettet og indskød en bemærkning om 

Skakbladet. Der er regnet løst på det. Halvering af Skakbladet vil give en besparelse på ca. 

100.000 kr., hvis Thorbjørn Rosenlund skal fastholdes i en stilling. 

Aage Olsen spørger til, om det er en halvering af sidetal. Det bekræfter Erik Søbjerg og 

forklarer, at der er flere ting som spiller ind, bl.a. forsendelse, der ikke nødvendigvis bliver 

halveret. Man har desuden bedt Thorbjørn se på, om man kan lave et elektronisk skakblad, og 

der er konklusionen, at det er der ingen, der gør fornuftigt i dag. 

Herefter stemtes der om kontingentet: 

Alle satser hæves med 100 kr. dvs.: Børn/juniorer: 380 kr., voksne: 460 kr., seniorer: 380 kr. 

For: FU, 1. HK, 6. HK, 7. HK, 9. HK = 10 stemmer 

I mod: 2. HK, 3. HK = 3 stemmer 

Undlod at stemme 5. HK, 8. HK = 2 stemmer 

Lars-Henrik Bech Hansen kritiserede igen forholdet i forhold til personlige medlemmer, og 

gentog, at han ønskede 100 kr. retur til hovedkredsen i forhold til 80 kr. nu. Hvis kontingentet 

skal hæves, skal der være en balance, så det også vedrører enkeltmedlemmerne. 

Aage Olsen synes, at det var ok at fastholde satsen og kigge på det om nogle år igen. Men han 

pointerede, at hovedkredsene selvfølgelig skal holdes skadesløse, hvis DSU ikke har fået 

kontingenterne opkrævet. 

Erik Søbjerg afsluttede punktet med at konstatere, at der kigges på en fastsættelse af 

netmedlemskaber, når vi kommer lidt senere hen. 
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b) regnskab for Dansk Skaksalg ApS 

 

(se bilag 8) 

Resultatet for Dansk Skaksalg ApS for året 2007 viste et underskud på 4.000 kr. før skat mod 

43.000 kr. året før, hvilket er et klart forbedret resultat. Det er ikke super godt, men heller ikke 

katastrofalt. Der er sket et direktørskifte, og på baggrund af skiftet og de omkostninger, der har 

været ved det, må man forvente at 2008-resultatet bliver dårligere end 2007. 

8. Tid og sted for næste møde 

Næste møde fastlægges til den 7. - 8. Februar 2009. Det bliver et dobbeltmøde, hvor lørdagen 

bliver brugt på et oplæg fra Ari Ziegler som formand for det svenske forbund for at udveksle 

erfaring. Som eksempel har Sverige et interessant projekt, som de kalder skak-4-eren. Alle 

skakspillere i 4. klasse skal lære at spille skak, og skoler kontaktes. En person kommer 

derefter ud med spil og brikker, og kommer så igen en måneds tid senere. Man når selvfølgelig 

ikke ud til alle skoler, men rigtig mange nås. Det bliver så fulgt op med stævner etc. 

Samtidig lægges der også op til, at lørdagen vil blive brugt på at diskutere unionens struktur. 

9.Eventuelt 

Jens Riis erindrede om, at FU havde glemt at sætte Ungdomsinstruktørordningen på 

dagsordenen, idet det var vedtaget på sidste møde, at der skulle ske ændringer til den nye 

sæson. Erik Søbjerg meddelte, at FU havde bedt ungdomsudvalget om at kigge på sagen, 

hvorfor ordningen må fortsætte uændret en sæson mere. 

Erik Søbjerg forklarede, at man i DSU havde et lille dilemma ved at skaklejre støttes. For 

eksempel er det til Sahl-lejren kun DSU, der støtter, og Dansk Skole Skak hverken gør eller 

har planer om at støtte lejren. Alligevel omtales både Sahl og Tjele som skoleskak-lejren hos 

Dansk Skole Skak, selv om den økonomiske støtte kommer fra DSU. Erik Søbjerg spørger til, 

om DSU fortsat blindt skal støtte noget, som Dansk Skole Skak reelt tager æren for. 

ES efterlyste en tilkendegivelse fra HB, om hvordan tilgangen til Dansk Skole Skak skal være, 

og den gennemgående holdning var, at Dansk Skole Skak selvfølgelig ikke skal tage æren for 

noget som det kun er DSU, der støtter økonomisk. 

Lars Wisler Pedersen opfordrede afslutningsvist til, at HB deltager i de afsluttende tests af 

skakserveren. 

 

 

Referent: Steffen Pedersen 


