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Bilag til punkt 6c på HB-mødet den 21. marts 2008 
 
Dansk Skak Unions Ungdomspolitik 
Dansk Skak Union ønsker i de kommende år at videreudvikle sin ungdomspolitik. 
Formålet er at få flere ungdomsmedlemmer, dels ved at blive bedre til at fastholde 
de nuværende, og dels ved at rekruttere flere. Udover de allerede eksisterende 
turneringer, vil ungdomspolitikken derfor indeholde nogle nye tiltag. 
Nedenstående skal ikke ses som et færdigt svar på, hvilke aktiviteter, der bør være i lang tid 
fremover, men som en begyndelse, som senere hen kan blive udbygget. 
 
Turneringsaktiviteter:    
De internationale mesterskaber: FIDE-VM og FIDE-EM (samt EUM) 
Danmark deltager regelmæssigt i FIDE’s EM og VM for ungdom, der spilles i 
ungdomsaldersklasserne med selvstændige turneringer for piger og drenge. Den danske deltagelse 
omfatter de fleste af drengeklasserne u10, u12, u14, u16, u18. 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.  
 
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).  
 
Ungdomshold-DM 
Dansk Skak Unions Juniorholdturnering skifter navn og form. Fremover er turneringen mere 
målrettet  vore kadetter, og er et egentligt mesterskab, da der ikke længere er en øvre 
ratinggrænse. 
Ungdomsholdskak kan være et godt element i fastholdelse og i at sikre, at ungdomsspillerne 
styrker venskaberne nationalt og inden for hver hovedkreds. 
 
Dansk Skak Unions Ungdomsmesterskab 
Der spilles tre landsdækkende kvalifikationsstævner i starten af april, afviklet som 
hurtigskakturneringer. De bedste i hver FIDE aldersgruppe kvalificerer sig til DM for juniorer, der 
afvikles ultimo april, som en 5-runders turnering over en weekend med normal betænkningstid. 
Vinderne i hver FIDE aldersgruppe, kvalificerer sig enten til EU-mesterskaberne eller EM eller VM, 
hvilket fastsættes inden start af juniorlandstræneren.  
Ungdomsmesterskabet er et arrangement, der må forventes primært at tiltrække bredden. Det er 
tanken at turneringen kan blive springbræt for netmedlemmer, der kan få styrket interessen for 
face-to-face skak. 
Ungdomsmesterskabet afvikles første gang i 2008, hvis det er muligt. 
 
Ungdomsaktiviteter på Dansk Skak Unions spilserver og hjemmeside  
På dsu.dk: 
Der skal etableres en decideret underside, hvor der er beretninger og resultater fra 
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ungdomsturneringer. Desuden skal der etableres 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. 
På skak.dk: 
Der skal arrangeres månedlige grand prix turneringer, der i hvert fald præmiemæssigt er FIDE 
inddelt. 
Dette er primært et breddearrangement og har til hensigt at få nye spillere ind på skak.dk 
 
Tilskud til ungdomsaktiviteter 
Juniorinstruktørordningen  
Fra 1/7 2008 ændres reglerne, så klubber med mindst 5 DSU-medlemmer kan søge støtte. Dog skal 
alle, som aktiviteten er rettet mod være ungdomsmedlemmer, men det må gerne være i form af 
et netmedlemsskab. 


