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Dansk Skak Union 
Konklusionsreferat fra elitemøde – 21. nov. 2009 
Mødet afholdt på Quality Hotel i Høje Taastrup 
Referent: Tom Skovgaard 
Version 2 – 4. februar 2010 (Bemærkninger tilføjet, se bagest) 
 
Deltagere 
Allan Stig Rasmussen, GM 
Ivan Andersen, far til Mads Andersen 
Peter Heine Nielsen, GM 
Lars Bo Hansen, GM og landstræner 
Lars-Henrik Bech Hansen, FU / DSU formand 
Tom Skovgaard, FU 
 
Afbud: 
Silas Lund, IM (i udlandet som delegationsleder for DSU ved U-VM) 
 
 
Oplæg / dagsorden 
Fra mail udsendt af Tom Skovgaard d. 14. november 2009 
 
”Det er håbet at vi får en rigtig god debat og får lidt overblik over alle de 
relevante spørgsmål og emner, og derfor vil jeg foreslå at vi holder en 
forholdsvis åben indgang til agenda'en, selvom jeg nedenfor har lavet et forslag. 
Det er måske lige så meget en form for checkliste snarere end en rækkefølge, 
og I må også meget gerne tage jeres input med til denne liste! 
  
Agenda-emner (checkliste, ikke rækkefølge - input er velkommen) 
  

• Hvad er arbejdsemnerne / -områderne for et eliteudvalg!? 
• Hvad skal en elitepolitik indeholde? 
• Hvem skal med i et eliteudvalg? (Og hvilken rekrutteringsproces!?) 
• Modeller, input og erfaringer udefra (andre lande o.a.) 
• Ungdomsskakken 
• Pigeskakken .. !? 
• Landstrænerrollen, og relationen til et eliteudvalg og eliten 
• Dansk skak - fremtid, strategi, mv. på eliteniveau 
• .. samt hvad vi ellers sætter på listen på lørdag .. 

  
Mødet skal betragtes som en slags "opstartmøde", som går forud for 
nedsættelsen af et egentligt eliteudvalg.” 
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Dagens drøftelser omhandlede såvel ovenstående emner som andre emner i det 
brede område omkring eliten, elitearbejde og juniorelitearbejde samt vision og 
politik mv. omkring dette. Nogle korte noter om de drøftede emner følger 
herefter. 
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Kompetencefordeling 
Kompetencefordeling blev drøftet, bl.a. omkring udtagelse af hold og 
prioritering af midler ifm. elitearbejdet. Kompetence fx hos HB, FU, landstræner, 
et evt. eliteudvalg!? 
 
Vision 
Hvad er visionen/visionerne omkring elitearbejdet? Og for dansk skak som 
sådan!? Bør man altid ”blot” sende stærkeste landshold? Eller skal der nogle 
gange satses på næste generation? Og hvilke events er det vigtigt at deltage i? 
Bl.a. OL-deltagelsen blev vendt. Er bedste samlede resultat målet? Er der andre 
mål, bl.a. gode individuelle resultater? En vision bør formuleres og meldes ud af 
DSU. 
 
Eliten 
Hvilke spillere indgår i ”eliten” og hvem bør der satses på i elitearbejdet? Og 
skal der stilles krav til landsholdsspillerne? Og hvad er strategien omkring 
elitetræningssamlinger? Dette o.a. blev drøftet, bl.a. ifm. den nuværende ABC-
kadre. 
 
Organisatorisk struktur 
Hvordan er den organisatoriske sammenhæng mellem FU/HB, landstræner og 
et evt. eliteudvalg? Og hvordan bør det være? 
 
Delegationsledere/rejseledere 
Retningslinier for delegationsledere bør udarbejdes, bl.a. for at undgå 
diskussioner under turneringen om kompetence samt for at sikre en vis form for 
ensartet adfærd mv. i overensstemmelse med den ønskede vision og politik. Fx 
retningslinier omkring opstilling af hold under OL samt om der må spilles 
børneskak, drikkes alkohol, osv. 
 
Ungdomseliten 
Ungdomseliten blev drøftet, bl.a. deltagelse i U-VM og U-EM? Skal pengene på 
fuld deltagelse i alle rækker (inkl. evt. alle pigerækker) bruges? Bør der være 
medfinansiering fra sponsorer, hovedkredse, klubber og/eller forældre? 
 
Arbejdsopgaver og kompetence 
Arbejdsopgaverne ifm. eliten, inkl. junioreliten, bør identificeres og listes. 
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Input ”udefra” – fra udlandet og fra andre forbund 

Tom Skovgaard Det er den generelle opfattelse hos deltagerne i udvalget at der er nyttigt input 
at hente fra andre lande i et eller andet omfang. Input er velkomment og bør 
identificeres og gerne fremsendes (evt. links) til udvalgets medlemmer i rimeligt 
og relevant omfang. 
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Action: Ivan Andersen kan eventuelt skaffe input fra en tidligere landstræner i 
badminton. 
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Politik og strategi 
Det blev drøftet, at udover en formuleret vision er der behov for en formuleret 
politik, som understøtter visionen, samt en strategi om, hvordan vision og politik 
bedst føres ud i livet. En politik kan fx indeholde beslutning om, at DK altid 
deltagere i OL, mens strategien bl.a. kan omhandle, hvilke spillere der udtages 
– fx stærkester spillere?, aktive spillere?, unge spillere i fremgang?, socialt 
velfungerende hold?, osv. 
 
Den aktuelle situation 
Den aktuelle situation med Peter Heine Nielsens drøftelser med DSU og 
landstræneren og afbud til landsholdet blev også drøftet. Flere af ovennævnte 
punkter relaterer til dette, og der blev umiddelbart ikke identificeret nogen 
direkte vej til en kompromisløsning, som alle parter (repræsenteret i dette 
møde) kan acceptere. 
 
 
2. Oplæg til rapportstruktur 
 
Med udganspunkt i drøftelserne blev følgende foreløbige indhold for en rapport 
fra eliteudvalget skitseret: 
 

1. Formål og omfang (”Scope”) 
2. Mål og vision 
3. Strategi inkl. prioriteringer 
4. Ansvarsområder og opgaver 
5. Organisatorisk ramme / struktur 
6. Eliteudvalg, inkl. kommissorium 
7. Landstræner, inkl. kontrakt!? 
8. Økonomi 

 
 
3. Det videre forløb 
 
Formulering af elitepolitik blev drøftet, og herunder bl.a. målet om at 
eliteudvalget fremlægger en ”første draft” for FU/HB til påsken 2010.  
 
Fra FU’s side er der (formuleret forud for dette møde) lagt op til, at udvalget 
kan fremlægge en sådan ”første draft” af en rapport, og at der i denne indgår 
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udvalgets foreløbige formuleringer baseret på konsensus i udvalget, samt at 
udvalgets enkeltmedlemmer kan supplere med individuelle bidrag, som der ikke 
er enighed om i udvalget, men som enkeltmedlemmer ønsker med i rapporten. 
 
Ivan Andersen pennefører for udvalgets rapport 
FU ønskede en af de deltagende ikke-FU’er som skribent for udvalget, og Ivan 
Andensen har erklæret sig villig til dette. 
 
Eliteudvalg 
Arbejdet fortsættes efter dette møde i et eliteudvalg, som formelt er nedsat af 
FU/HB. Ovennævnte kreds inviteres til det videre arbejde i regi af dette 
eliteudvalg. Der var ønske om lidt længere møder aht. minimering af rejsetid og 
optimal udnyttelse af møder. FU inviterer med datoforslag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tom Skovgaard 
Dansk Skak Union 
 
 
 
 
Bemærkninger fra Peter Heine Nielsen modtaget 4. februar 2010: 
 
Jeg synes ikke det udfærdige referat er acceptabelt. Fordi det ikke giver et reelt 
billede af vores møde, og ikke beskriver brudfladen der gør at vi ikke kan 
komme videre. 
  
For mig er det vigtigt at det slås fast, at jeg tilbød at vi lavede en samlet 
kompromis elite-politik, gældende fra Påske 2010. Dette blev afvist af DSU, 
både landstræner og FU, fordi man ikke ønsker et kompromis, men at 
Landstræneren skal have mulighed for at prøve sine ideer af. Jeg ønsker også 
pointeret at samtlige ikke DSU repræsentanter foretrak et politisk kompromis 
med Lars Bo som landstræner, men med et kompromis om politikken. 
  
Jeg ønsker dette ført til referat, og ingen har bestridt den faktuelle rigtighed. 
 
Jeg vil også gerne have til referat at Lars-Henrik Bech Hansen forklarede at der 
intet forbud var mod et eliteudvalg i kontrakten, og jeg svarede at i så fald har 
2 DSU formænd misinformeret mig. 
 


