
Tom Skovgaard 

Ungdom 

Stensbyvej 15 

2740 Skovlunde 

℡ +45 2428 1410 

 ungdom@skak.dk 

  www.dsu.dk 

8. november 2009 
 
 
 
Dansk Skak Union – Ungdomsskakudvalget 
Referat af Ungdomsudvalgets møde – 3. okt. 2009 
Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 
Referent: Tom Skovgaard 
 
 
Deltagere 
Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte 
hovedkredses juniorledere. 
 
Dette møde på Tjele har traditionelt deltagelse af yderligere ungdomsledere fra 
hovedkredsene som ønsker at deltage, dog er der stadig kun 1 stemme pr. HK i 
tilfælde af afstemninger. 
 
 
 
 Deltagere 3. okt. 2009 HK Juniorleder 

DSU Tom Skovgaard  
Junior-
landstræner 

(GM Lars Bo Hansen kunne ikke deltage i 
dette møde). 

 

Tjele Efterskole Jes Harholm 
Claus Rossen 

 

1. HK Lars Pommerencke  (1. HK’s ordinære 
medlem i udvalget er Jan Mose Nielsen) 

Lars Pommerencke 

2. HK Michael Espensen Michael Espensen 
3. HK Peter Grau (Afløser for Kim 

Skaanning er ikke 
fundet endnu) 

4. HK Hans Jørgen Clausen Hans Jørgen Clausen 
5. HK Erik Pontoppidan 

Torsten Lindestrøm 
Erik Pontoppidan 
Torsten Lindestrøm 

6. HK Claus Andersen Claus Andersen 
7. HK Bjarne Søndergaard Hans Andersen 
8. HK Lars Hallgren Nicholas Nielsen 
9. HK Niels Madsen 

Henrik Sejersen 
Niels Madsen 

 
 
 
 
 
 

Side 1 af 5 



 

Dagsorden 
 

Tom Skovgaard  
Ungdom 1. Agenda, deltagerkreds og eventuelle meddelelser Stensbyvej 15 

 2740 Skovlunde 

2. Kort status vedr. ungdomsskakken i DSU ℡ +45 2428 1410 

 ungdom@skak.dk a) Status fra HB-mødet 30. august 2009   www.dsu.dk 
b) Evt. andet 
 
3. Status fra hovedkredsene 
a) Juniorcentre – hvilke findes i hver HK 
b) Aktiviteter 
c) Evt. andet 
 
4. Ungdoms-DM 2010 
a) Tilbud fra Skanderborg! Andre tilbud .. ? 
b) Ungdoms-DM for piger også i 2010!? 
c) Evt. andet 
 
5. ”skak.dk” – DSU’s skakserver 
a) ”Efter skoletid” turneringer 
b) "Trænere" og instruktører/vejledere til de unge? 
c) Andre aktiviteter, andet 
 
6. Kommunikation med målgrupperne: Ungdom, forældre, trænere 
a) Mailinglister 
b) Facebook o.a. 
c) Ungdomssiderne på DSU sitet 
d) Evt. andet  
 
7. Eventuelt  
 
 
 
 
Referat 
 
 
1. Agenda, deltagerkreds og eventuelle meddelelser 
 
Tom havde en hilsen med fra juniorlandstræner Lars Bo Hansen, som beklagede 
at forsøgene på at arrangere et træningssession lørdag aften for de deltagende 
juniorer på Tjele desværre ikke var lykkedes. 
 
Anbefaling: Tidsplanen for Juniorhold DM blev i den sammenhæng drøftet, og 
der var stemning for at rundelægningen blev ændret til 6 runder lørdag og 3 
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runder søndag, således at et aften-arrangement fremover kan afholdes 
umiddelbart efter aftensmaden lørdag. 

Tom Skovgaard  
Ungdom Tom orienterede endvidere om det ”dialog-møde”, som var afholdt mellem 

Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak. Mødet er omtalt på DSU’s websider og 
følges op af regelmæssige møder fremover med sigte på at styrke forholdet og 
samarbejdet mellem de to organisationer. Dette initiativ blev hilst velkommen i 
ungdomsudvalget. 
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2. Kort status vedr. ungdomsskakken i DSU 
 
Tom havde medio september forud for mødet fremsendt kopi af den status-
præsentation vedr. ungdomsskakken i DSU, som var fremlagt til FU/HB-mødet 
ultimo august 2009. De 6 slides i præsentationen omfatter baggrund og status, 
indsatsområder og de foreløbige resultater mht. disse, samt antallet og 
fordelingen af juniorer (drenge / piger) i de 9 hovedkredse. 
 
Der blev efterlyst initiativer omkring træning på landsplan og regionalt plan for 
ikke blot eliten, men også spillerne under eliten og evt. bredden. Ligeledes blev 
turneringer på lands- og regionalt plan efterlyst. Der er behov for at opdyrke 
sådanne aktiviteter samt styrke ungdomsarbejdet på landsplan og regionalt. 
 
Et forslag, som kom frem, var at sende ungdomsspillere til turneringer i 
udlandet (fx Rilton Cup) med en leder fra hovedkredsen eller den pågældende 
landsdel. 
 
Det blev fremført, at sådanne initiativer formentlig bedst vil kunne gennemføres 
i et samarbejde mellem flere hovedkredse. 
 
 
3. Status fra hovedkredsene 
 
I en ”runde” blev status fra alle de 9 hovedkredse gennemgået til gensidig 
information. Detaljerne fra gennemgangen refereres ikke her. 
 
Hver hovedkreds har typisk nogle (ofte få) aktive ”centre”, hvor 
ungdomsskakken trives. Nogle af centrene er skoleskakcentre, mens andre er i 
skakklubbers regi. Flere hovedkredse har svært ved at holde på juniorerne ift. 
de andre tilbud, som frister de unge, og der er tilbagegang i medlemstallet for 
ungdom hos de fleste. Det er mange steder manglen på deltagere, som præger 
ungdomsskakken, ikke manglen på ungdomsledere, selvom dette også er 
tilfældet nogle steder. 
 
Der blev fra flere sider efterlyst vejledning og materiale fra DSU’s side, og evt. 
landstrænerens side, som kan hjælpe lokale ungdomsinitiativer med træning og 
andre aktiviteter. 
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Flere steder er der samarbejde om Junior Grandprix turneringer, og i visse 
hovedkredse har man gode erfaringer med andre former for arrangementer, 
bl.a. med ungdomsspillere og forældre. 

Tom Skovgaard 

Ungdom 

Stensbyvej 15 
 2740 Skovlunde 

Tom ønsker at DSU kan vise en form for Danmarkskort over de ”ungdomsaktive 
skakklubber”, ligesom Dansk Skoleskak har en liste over skoleskakklubberne i 
landet. Dette blev drøftet, og det blev besluttet at en sådan liste 
over ”ungdomsskakcentre” skal udarbejdes via et spørgeskema, som sendes til 
skakklubberne og evt. til hovedkredsene. Formålet med listen er at sikre, at 
spillere og forældre, som søger en skakklub til en ungdomsspiller, nemt kan 
finde de rette kontakter i området, hvor de bor. 
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  www.dsu.dk 

 
Action: Tom udarbejder et forslag til spørgeskema, som sendes til udvalget til 
kommentarer før det udsendes til DSU’s klubber. Formålet er at få en liste på 
DSU-siden, under en eller anden form, over de klubber, som har tilbud til 
ungdomsspillere. 
 
 
4. Ungdoms-DM 2010 
 
Der forelå tilbud fra Skanderborg Skakklub om at afholde Ungdoms-DM 2010, 
ligesom klubben gjorde i 2009! Tilbuddet blev hilst velkommen i udvalget og det 
blev besluttet at sige ja tak til Skanderborg Skakklub. 
 
Tom informerede om at DSU ønsker at etablere pigeklasser også ved U-DM, så 
vidt muligt allerede fra 2010! Der var tilslutning til dette, og i tilfælde af lave 
deltagertal i nogle af aldersgrupperne må man lade grupperne spille sammen på 
tværs af aldersskel – med rimelig hensyntagen til ikke at skabe usportslige 
matchninger for de yngste. 
 
Action: Tom vil drøfte med juniorlandstrænere, at vinderne hos drengene 
fortsat kvalificerer sig til VM, EM eller EU-M samt at vinderne i de 
pigealdersklasser, hvor der fx er mindst 6 deltagere, ligeledes kvalificerer sig til 
VM eller EM (der er så vidt vides ikke pigeklasser i EU-M). 
 
 
5. ”skak.dk” – DSU’s skakserver 
 
Tom orienterede om status vedr. ”skak.dk”, som har været igennem et langt 
forløb med rettelser og forbedringer og som forhåbentlig nu er klar til 
bl.a. ”efter skoletid turneringer”, som tidligere har været drøftet i udvalget. 
 
Kim Skaanning, som ikke længere er juniorleder i 3. HK pga. flytning til Jylland, 
er parat til at være turneringsleder for sådanne turneringer hver onsdag kl. 16 
med start efter efterårsferien. 
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Action: Alle i udvalget bør melde videre til deres lokale ungdomstrænere at 
skak.dk er et tilbud til de unge spillere, bl.a. onsdagsturneringerne. 
 
Action: Alle i udvalget bør aktivt forsøge at finde hhv. turneringsledere samt 
ungdomsvejlede til ”skak.dk”! Meld kandidater, som er villige til at forsøge sig, 
ind til Tom. 
 
 
6. Kommunikation med målgrupperne: Ungdom, forældre, trænere 
 
Kommunikationen både i udvalget og ud mod trænere, forældre og 
ungdomsspillere blev kort drøftet. 
 
Tom ønsker at benytte mailinglister så alle ungdomsledere og –trænere samt 
interesserede forældre kan nås direkte. Dette undersøges pt. i DSU. Endvidere 
er et medie som Facebook et godt kontaktmedie til ungdomsspillerne selv. 
 
Mht. DSU’s information på websiderne blev det efterlyst, at man kan se, hvem 
der er i ”landsholdstruppen”. Endvidere blev det efterlyst, at 
ungdomsarrangementer skulle være nemme at finde i kalenderen. 
 
 
7. Eventuelt  
 
Det blev nævnt, at det var vanskeligt at få de yngste til at spille koordinerede 
turneringer med lang betænkningstid bl.a. pga. sengetid. Der var derfor ønske 
om en generel dispensation for de yngste om at man kan rate (DSU rating) 
partier med fx 1½ time til hver spiller. 
 
Action: Tom tager dette op i DSU. 
 
Der var ønske om at få tilbud om billige skakbrætter og –brikker (plastic) til 
ungdomsarbejdet. Eventuelt kunne Dansk Skaksalg lave kampagnetilbud med 
sådant materiale lejlighedsvis. 
 
Action: Tom nævner dette for Dansk Skaksalg. 
 
Næste møde holdes i påsken 2010. Normalt afholdes 
ungdomsudvalgsmødet lørdag formiddag, men nærmere besked vil 
følge. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tom Skovgaard 
Dansk Skak Union 
 


