
Forslag til mål m.v. for Dansk Skak Unions seniorarbejde

Ved seniorer forstås skakspillere, der er fyldt 60 år og organiseret i DSU. (Veteranbegrebet, 
som det kendes i dag, afskaffes).
Der opstilles en styrkeliste for seniorer i DSU’s medier. DSU’s Spillerudvalg etablerer styrke-
listen på 20 aktive seniorer.
Der udpeges et FU-medlem med seniorskakken som ansvarsområde. 
DSU udpeger en kontaktperson for seniorskakken. Denne har møderet i HB - men ikke stem-
meret.
DSU sender en deltager til alle individuelle Senior-VM- og -EM-turneringer - samt et hold (5 
mand + evt. holdleder) til Senior-VM.
Der afvikles årligt et individuelt Senior-DM, hvor de 10 højstratede, tilmeldte deltagere spiller 
en alle-mod-alle-turnering om DM. Turneringen ses gerne afholdt i Påsken. Øvrige tilmeldte 
seniorer spiller i en åben klasse på maksimalt 7 runder afhængig af deltagertallet. Vinderen 
af denne klasse er født deltager i næste års Senior-DM. Derudover kan efter behov oprettes 
seniorklasse(r) med 5 runder.
Seniordanmarksmesteren vinder retten til - efter eget valg - at deltage i Senior-VM- eller 
Senior-EM. Nr. 2 vinder retten til at deltage i Senior-VM eller -EM afhængig af danmarksme-
sterens eget valg. Kan/ønsker en/begge af disse ikke at deltage i VM/EM, går retten videre til 
nr. 3, 4 osv. Ved pointligestilling deles pengepræmier - mens deltagerrettigheder til VM/EM 
afgøres ved Sonnenborn-Bergerkorrektion.
Kun seniorer, der deltager i Påsketurneringen eller Senior-DM kan udpeges som DSU’s re-
præsentanter i Senior-VM eller -EM-sammenhænge.
Deltager en senior i Påsketurneringen med et resultat, der giver et højere ELO-tal efter turne-
ringen end seniordanmarksmesterskabets nr. 1 og 2, vinder denne også ret til at deltage i Se-
nior-VM eller -EM efter eget valg.  

Forslagets begrundelser

I årets første ”Skakbladet” skriver formanden i indgangsbønnen ”Et aktivt nytår”, at 2007 vil stå tilbage 
som et skelsættende år pga. serveren, nyt logo, ny hjemmeside og ... ”etableringen af de første elementer i 
en aktiv seniorpolitik”.

Javel! Det var ikke meget, der skete på den front - og det skete sent. Det glædelige er, at man omsider har 
fået øje på og for seniorskak, der hidtil har været et uopdyrket område i DSU-politik og -indsats. Et par af 
vore nabolande, specielt Tyskland, og lidt længere sydpå, Italien og Spanien har i årevis erkendt senior-
gruppens vigtighed og spillestyrke. Dér gøres noget ved det! Officielle, individuelle VM/EM samt hold-
VM/EM har eksisteret i en årrække, hvor få danskere med eller uden beskedne DSU-bidrag har forsøgt sig 
individuelt: mens det først i år er lykkedes at få et hold med i EM. De gæve Nordjyder. For egen regning!

Ca. en tredjedel af Unionens medlemmer er seniorer. Og de andre to tredjedele bliver det forhåbentlig. Det 
kan og skal der arbejdes for. Vi taler om en gruppe, der har været medlem af DSU i 30-50 år og alene af 
den grund fortjener respekt og anerkendelse. Men også en gruppe der indeholder mange stærke spillere og 
titelholdere, som stadig spiller en god skak og har lyst, evner og energi til at spille på topseniorniveau!

Unionen må til lommerne. Fx med de aktiviteter/regler, der er fremlagt ovenfor. Det kan ikke være nogen 
vanskelig beslutning! DSU må slå øjnene op for skakkens verdenskort og demografi - og gøre op med 
mange års manglende indsats på seniorpolitikkens område.

Den 11. februar 2008.
Udarbejdet af seniorerne Jørgen Hvenekilde,

 John Zachariassen og Flemming Preuss,
alle Næstved Skakklub 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.


