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Visionsseminar lørdag d. 26. november 2011 
 
 
Sammenfatning 
 
Lørdag d. 26. november hold HB og FU et visionsseminar for dansk skak og 
Dansk Skak Union. Med udgangspunkt i at identificere visionselementer for 
dansk skak på 10 års sigt, og med input fra et inspirerende og informativt 
indlæg fra Idrættens Analyseinstitut (www.idan.dk), blev visioner, mål og 
indsatser drøftet, bl.a. på områder som livet i klubberne, målgrupper, aktiviteter, 
medlemstyper og livsfaser, modtagelse af nye medlemmer, online community 
og net-aktiviteter samt organisation og struktur og måske et "skakkens hus". 
  
Som indlægget fra IDAN illustrerede er dansk skak i samme situation som 
mange andre forbund, bl.a. tennis og motionsløb, hvor mange udøvere ikke er 
medlemmer af en forening. Som det blev udtrykt i indlægget sætter skakken 
foreningslivet ”på spidsen”, fordi foreningernes typiske tilbud om faciliteter, 
modstandere, turneringer osv. alle kan findes som glimrende tilbud på nettet for 
skakkens vedkommende, bortset fra det sociale samvær, hvorfor online-
perspektivet skal integreres som en del af det samlede tilbud samtidig med at 
foreningerne skal fastholde og styrke det sociale i skakmiljøet. 
 
På visionsdagen blev der konkretiseret visionselementer, udviklingsmuligheder 
og indsatser, som er listet på de følgende sider, inden for nedenstående 4 
overordnede områder. 
 
 
Identifikation af overordnede visionsemner og indsatsområder 
 
Klubber og aktiviteter 
Arrangementstyper, bredde, samarbejde på tværs, udadvendte arrangementer, fastholdelse af 
medlemmer, FIDE-arrangementer, holdturneringen, hurtigskakarrangementer. 
 
Målgrupper og minoriteter 
Ungdom, kvinder, seniorer – indsatser, DM, holdskak, gratis medlemskab. 
 
Organisation og struktur 
Sekretariat, politisk struktur, opgaver og ansvar regionalt og på landsplan, DSU-DSS samarbejde, 
skal være nemt og sjovt at være leder. 
 
Online / net aktiviteter og community 
Træning, livedækning, interviews, klub, træning og graduering på nettet. 
 
 
 
Bilag: Præsentationen fra Idrættens Analyseinstitut. 
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Visionselementer og indsatser 
 
 
1. Klubber og aktiviteter 
 
Arrangementstyper, bredde, samarbejde på tværs, udadvendte arrangementer, 
fastholdelse af medlemmer, FIDE-arrangementer, holdturneringen, 
hurtigskakarrangementer. 
 
Konkretisering af vision: 
 

• Tilbud om familieskak, bl.a. til ungdomsspillere og deres forældre, evt. 
andre aktiviteter også 

• Klubbernes modtagelse af nye medlemmer, bl.a. infomappe m. tilbud 
(hele DSU) 

• Nogle i klubben har som opgave at modtage nye medlemmer 
• Begynderstævner 
• Rekruttere fra skoleskakken, et indsatsområde 

 
Indsatser: 
 

1. Støtte klubberne, infomappe om DSU’s tilbud, inkl. lokale tilbud (HK’er). 
Fx årlig opdatering. På dsu.dk, men også trykt materiale (evt. PDF på 
dsu.dk). 

 
2. Begynderstævner. Mindst 2 i hver HK i 2012!? 

 
3. Motivere og inspirere klubberne til sociale arrangementer, bl.a. familier. 

Idékatalog samles. 
 

4. Artikel/Spot-serie til Skakbladet om klublivet, modtagelse af nye 
medlemmer og sociale arrangementer. 
 

5. Sikre at info om DSU’s ungdomsarrangementer kommer til alle 
skoleskak-spillere og deres forældre! 
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2. Målgrupper og minoriteter 
 
Ungdom, kvinder, seniorer – indsatser, DM, holdskak, gratis medlemskab. 
 
Konkretisering af vision: 
 

• Mangfoldige holdskaktilbud, for at nå ud til bredere målgrupper med 
holdskak (socialt element) 

• Ungdomstilbud, ikke bare skak, men babyskak og meget andet, stævner 
også med fokus på det sociale 

• Netværket af ungdomsledere skal styrkes 
• Fokus på forældregruppen 
• Kvindeskak, flere tilbud til kvinder og piger, fastholde de 10-12 årige 

piger 
• Gode historier om kvinder der spiller skak, arrangementer med 

etablerede kvindespillere 
• Netværk/brobygning mellem etablerede kvinde/pigespillere og nye 
• Fastholde U-DM pigetitler, afholde kvinde-DM i påsken 
• Seniorgruppen, har egne lederemner 
• Sociale tilbud til seniorgruppen (og også andre målgrupper) 

 
Indsatser: 
 

6. Styrke netværket af ungdomsledere. Ca. 30 klubber m. ungdomsarbejde 
i DK. 

 
7. Med i rådgivning og vejledninger / idékatalog, at der skal sociale 

arrangementer med når der er ungdomsstævner. 
 

8. Kvindeudvalget skal også fokusere på breddearbejdet for kvindeskak. Og 
input fra kvindeudvalget om relevant indsats. 

 
9. God omtale af kvindeskak. 

 
10. Kvinde-DM i påsken! Evt. allerede i 2012!? 

 
11. Indsats på senior breddearbejdet! 
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3. Organisation og struktur 
 
Sekretariat, politisk struktur, opgaver og ansvar regionalt og på landsplan, DSU-
DSS samarbejde, skal være nemt og sjovt at være leder. 
 
Konkretisering af vision: 
 

• 4 hovedkredse i DSU og kredse med lokale folk i de 4 hovedkredse  
Mål: Strømligne strukturen i DSU - frigive ledere i DSU 

• DSU skal have et sekretariat! 
Mål: Sekretariatet skal løse opgaver for DSU, søge fonde, lave PR for 
DSU 

• Landsdækkende holdturnering 
Mål: Holdturneringen er nøglen til strukturændringen 

 
Indsatser: 
 

12. Landsdækkende holdturnering, indsats: ny 3. division. 
 

13. 4 hovedkredse i DSU og kredse med lokale folk i de 4 hovedkredse. 
 

14. DSU skal have et sekretariat! 
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4. Online / net-aktiviteter og community 
 
Træning, livedækning, interviews, klub, træning og graduering på nettet. 
 
Konkretisering af vision: 
 

• Onlineaktiviteterne i Dansk Skak Union udvikles og profileres, så de er så 
nyskabende, at det ikke agerer medlemsservice men tiltrækker nye 
spillere. Med få medlemmer er der ikke råd til nye aktiviteter, så det er 
vigtigt at onlinedelen er fokuseret på at gøre skakken mere spiselig i 
befolkningen. 

• Gennem online udbud skal DSU tiltrække nye medlemmer, fra den 
latente del af de onlinespillere der eksisterer, men ikke er medlemmer af 
unionen. 
Succeskriterier: 
- Livedækning af alle partier fra ligaen og alle DSU-støttede aktiviteter. 
- Udbygget modul til kommentering med livestreaming. 

• Det skal gøres sjovere at blive en bedre skakspiller for at fastholde 
interessen. 
Succeskriterier: 
- Taktisk træning forbedres med udvikling af ”hitliste” og 
gradueringssystem. 
- Træningssystemet gøres mere konkurrencebetonet. 

• Der skal være en langt bedre integration af interaktivt materiale på 
unionens platforme. 
Succeskriterier: 
- Mere profileret plads på hjemmesiden til videoklip, træningsfaciliteter. 
- Minimum en gang ugentligt indlægges nyt interaktivt materiale. 
- Videomateriale fra større turneringer klippes sammen til kortfilm med 
fortællinger i stedet for referater i skakbladet såfremt det falder væk. 

• Alle DSU-bøger, tidsskrifter, klubblade, skakblade og magasiner 
elektroniseres til et stort skakhistorisk arkiv. 

 
Indsatser: 
 

15. Uddannelse af live-operatører. Evt. live-ERFA-gruppe / udvalg!? 
 

16. Indkøb af yderligere live-udstyr 
 

17. Online træning – træningsmodulet opgraderes, eller droppes, skal 
vurderes 

 
18. Video-interviews og interaktivt materiale på dsu.dk. 

 
19. Samle skakblade og andet arkivmateriale i elektronisk form på dsu.dk. 

Langsigtet action og vedvarende aktivitet. Skakbladet er undervejs. 
 


