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Opstarts- og Målsætningsmøde 

Udvalget for Kvinde- og Pigeskak. 

Udvalgets sammensætning 
Oksana Vovk (Formand), Marie Frank Nielsen, og en endnu ukendt 

holdleder for OL-holdet 

Udvalget har besluttet indtil videre at holde møde mindst 4 gange årligt. 

 

Arbejdsområder, kompetencer og økonomisk grundlag er beskrevet i 

kommissoriet. 

 

Første møde i udvalget afholdt med deltagelse af Oksana Vovk, Marie Frank 

Nielsen, Lars-Henrik Bech Hansen og Chresten Nielsen blev afholdt 

d.18.10.2009 med følgende status: 

 

Kriterier til udtagelse af OL-hold 
Forslag til OL-kriterier og krav blev diskuteret. Grundlæggende blev der lagt 

vægt på 3 delområder omkring udvælgelse og planlægning for OL-holdet: 

 

- Turneringsaktivitet mellem 2 afholdte OL. 

 

- Børn samt andre forstyrrende kilder under OL 

 

- Klare regler for udvælgelse af spillerne, samt fokus på træning og 

forberedelse inden et OL. 

 

(Forslag til et egentligt regelsæt for OL-holdet som separat dokument.) 

Holdleder for OL-holdet 
Arne Matthiesen ønsker ikke at fortsætter som holdleder for OL-holdet i 2010 

og der skal derfor findes en ny. 

Elitetræning 
Lars Bo Hansen er kontaktet med henblik på at få en pris for en 

træningssession med Jussupov, som evt. kunne blive en dag ekstra, når han 

alligevel er i Danmark til Elite-træningen. Dette koster 500 euro/dag, og 

næste gang han er i Danmark, kan der eventuelt afholdes noget træning for 
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kvindernes top 10, samt eventuelt enkelte unge talenter, som kunne have 

gavn af det. 

Adgang til træningen ønskes forudsat en vis turneringsaktivitet, 

spilleberettigelse for Danmark og et ratingtal på +2000. Dette er et meget 

motiverende tiltag for at få flere elitespillere til at spille og at ønske at blive 

bedre, med hjælp udefra. 

Nordisk Mesterskab 
Dansk Skak Union valgte at sende 2 spillere til årets NM, som desværre ikke 

blev til noget. 

 

Hvis NM dør ud efter svigtende tilmeldinger, er det for lidt, at vi kun sender 

hold til OL. Der blev talt om der var andre turneringer, som man kan have 

tradition for at sende spillere til, fx EM for kvinder.  

Turneringer for kvinder 
Følgende punkter er behandlet med henblik på at genindføre 

”kvindeturneringer” i Danmark: 

 

- Åbne op for at de 2 højst ratede kvinder ved DM kan deltage i 

kandidatklassen for at få flere kvinder til at deltage  

 

o Hvordan ville dette blive modtaget blandt deltagerne i 

kandidatklassen hvor mange allerede synes at den bliver 

for bred ved at have juniorerne som deltagere i dag.  

 

- Der skal kigges nærmere på muligheden for at finde en 

arrangør af en international kvindeturnering. Muligheden for at 

afholde den sideløbende med DM eller Politiken Cup blev 

drøftet, men erfaringsmæssigt er det ikke er så attraktivt, da 

spillerne så hellere vil spille hovedturneringen.  

 

- For at tage et konkret initiativ, er Copenhagen Chess Challenge 

i Ballerup, ikke urealistisk. Tom Skovgård og Lars-Henrik Bech 

Hansen arbejder så vidt det vides på dette. Turneringen bør 

tilsigtes at være en bred turnering for også at få de lavere ratede 

piger/kvinder til at deltage. Samtidig bør dog overvejes at 

muligheden for at skabe normchancer stadig skal være til stede. 

Udvalget har tilkendegivet at de gerne hjælper med at skaffe 

udenlandske spillere til en sådan turnering. 
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Støtte til internationale turneringer: 
Som tidligere praksis, ønskes det for at videreudvikle de danske elitespillere, 

at der ydes støtte i begrænset omfang til normgivende internationale 

turneringer. (For WIM at der kan scores en WGM norm i turneringen) 

Styrkelse af bredden i Dansk Skak Union 
Da Dansk Skak Union kun har 100 kvindelige medlemmer, er det ønskeligt at 

et aktivt udvalgsarbejde med kvinde- og pigeskakken kan styrke synligheden 

for denne del af unionen.  

 

Det er meget motiverende for pigespillere at komme ud og spille 

internationale turneringer. Der har næsten ikke været piger i udlandet til 

EM/VM og EU-mesterskaberne siden Miriam Olsen, og det er et sted hvor vi 

klart kan motivere de unge spillere til at fortsætte med skakken. Mange af 

ungdomsturneringerne er sponseret af arrangørerne, hvorfor det kun er rejse 

og evt. leder som skal finansieres. Da man i Dansk Skak Union ikke har 

tradition for et højt budget for kvindeskakken er det dog ikke muligt at bruge 

kvindebudgettet til dette, uden der afsættes ekstra penge til formålet. 

 

Der er et stort ønske fra pigespillerne om at deltage i internationale 

turneringer, og at de ikke anser det som fair at det kun er drenge som sendes 

af sted. I det kommende ungdoms-DM arrangeres der i 2010 også en 

pigegruppe. Ligesom hos drengene bør vinderne af de større grupper blive 

belønnet med deltagelse i en international turnering. Denne gulerod vil også 

gavne deltagerantallet i ungdoms-DM.  

For at skærpe interessen udefra, og på sigt sikre en større synlighed, kunne 

man under turneringen lave et foredrag eller simultanarrangement med en 

kvinde-elitespiller, så pigerne have nogen at se op til og vide hvad de kan 

komme til at opleve, hvis de klarer sig godt og arbejder med skakken.  

Samarbejde med Dansk Skole Skak 
Dansk Skole Skak arrangerer allerede 3 årlige aktiviteter for piger.  

- DM for Piger (Hurtigskak for piger) 

- NM for Piger (Kvalificering via Pige-DM og et evt. dansk rating) 

- Pige-lejr 

 

En god ide vil være at knytte Pige-DM mere sammen med ungdoms-DM 

arrangeret af DSU, således at der fx uddeles information om og reklameres 

for ungdoms-DM til Pige-DM, som finder sted nogle måneder før ungdoms-

DM.  

 

Dansk Skole Skak har i omegnen af 3000 piger som medlemmer, og det er 

svært at få disse ind i DSU når de stopper med skoleskakken. Klubberne er 
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ikke vant til at håndtere og dermed fastholde piger, og derfor er det vigtigt at 

pigerne kommer i grupper så de lettere kan fastholdes. Det er naturligvis en 

lang proces at gøre en skoleskak-pige til medlem af en klub og aktiv 

skakspiller, men i dialog mellem DSU og DSS og med en indsats fra begge 

parter har vi gode chancer for at opnå mere på dette område end vi gør i dag. 

Fremadrettede opgaver:  
 

- OL-kriterierne, skal rundsendes og vedtages hurtigst muligt, da der er 

forholdsvis kort tid til næste OL som er i 2010. 

 

- Udvalget forsøger at finde en ny holdleder for OL-holdet:  

 

- Udvalget overvejer alternativer til posten som holdleder for OL-holdet 

og tager kontakt til mulige emner. 

 

o Ønskeligt vil den kommende holdleder have en styrke på 

+2300. 

 

o Udvalget arbejder på at få aftalt nærmere omkring mulige 

træningssessions for elitespillerne, og eventuelt nogle sessions 

sammen med udvalgte talenter. 

 

- Udvalget udarbejder forslag til konkrete regler for deltagelse i 

elitetræningen. 

 

- Der skal skabes en fast kontaktmulighed for at komme i kontakt med 

elitespillerne når der er informationer som vedrører dem. 

 

o Der vil blive lavet en nyhed på hjemmesiden som redegør for de 

nærmere omstændigheder, omkring udtagelsen af spillere til 

OL-holdet. Senere vil generelle nyheder ligeledes blive slået op 

via nyheder på hjemmesiden. 

 

o Chresten Nielsen opretter en mailliste til topspillerne, hvor FU 

udsender info-mails til de kvindelige elitespillere. 

 

- Udvalget kontakter Niels Jørgen Friis Nielsen som var medarrangør på 

Tjele for at høre om erfaringer og evt. hvem der ellers hjalp til med 

arrangementet.  
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- Udvalget arbejder sammen med Dansk Skole Skak om, i første 

omgang, at få kædet Dansk Skole Skaks Pige-DM sammen med vores 

Ungdoms-DM. 

Stillingstagen for forretningsudvalget og Dansk Skak Union: 
 

- Godkendelse af kommissorium 

 

- Godkendelse af udvalgssammensætning 

 

- Godkendelse af OL-kriterier 

 

- Skal det overvejes at sende 1-2 spiller(e) til EM i Kroatien i 

stedet for de 2 der skulle have været til NM i Norge i 

september. 

 

o Hvis ikke, hvad skal der i så fald så ske med pengene 

som var afsat til formålet. 

 

- Skal der udarbejdes et ”stillingsopslag” på dsu.dk hvor folk som 

har lyst til at være holdleder for OL-holdet kan se hvad de går 

ind til, og søge, for at få den bedste kandidat ud af det. 

 

- Skal der fastsættes nogle regler for at søge støtte til 

internationale normgivende turneringer 


