Referat af Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2003
Mødet afholdtes på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens den 20. april 2003.
Steen Juul Mortensen bød velkommen til delegeretmødet i forbindelse med Unionens 100 års
jubilæum.
Formanden bad forsamlingen rejse sig og mindes medlemmer der var afdøde i årets løb.
Henning Kærgaard Andersen, Holger Jørgensen, Arne Karlsen, Poul Nielsen, Søren Vedel
Pedersen, Aage Ingerslev, Flemming Fuglsang og Aage Jensen
1. Valg af dirigent.
Steen Juul Mortensen foreslog Svend Novrup, som blev valgt og konstaterede at delegeretmødet var
lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Steen Juul Mortensen opdelte, som der er tradition for, beretningen i en resultatmæssig og en
organisatorisk del
Den resultatmæssige del var først og fremmest præget af Peter Heine Nielsens fornemme resultater:
Han blev nr. 2 i Sigemann turnering, vandt DM i ½-times skak, blev nr. 3 ved EM i lynskak og
vandt desuden den traditionsrige turnering i Hastings.
Jan Pedersen er udnævnt til International Mester. Også Davor Palo er blevet IM og har netop opnået
sin første GM-norm. Nicolai Vesterbæk Pedersen er ligeledes blevet udnævnt til IM og har opnået
stormesternorm. Rasmus Skytte er udnævnt til IM og Oksana Vovk er udnævnt til WIM.
Kim Pilgaard har scoret en GM-norm og har vundet den færøske turnering Klaksvig International.
Dansk Skak Union har også haft repræsentanter ved Ungdoms VM i Spanien i forskellige
aldersgrupper. Grund til særligt at nævne Miriam Olsens delte 5. plads af 54 deltagere.
Et andet smukt resultat i årets løb var Kai Bjerrings 4. plads ved VM for blinde.
Vi deltog også ved OL. Både holdene i den åbne række og damerækken opnåede hæderlige
placeringer i forhold til deres seedning.
Mange af de nævnte resultater er opnået i udenlandske turneringer, men der har også været en
række nationale begivenheder.
Divisionsturneringen: I 1. division skal der være omkamp om DM-titlen mellem Helsinge og
Skolerne. I 2 division vest skal der ligeledes være omkamp imellem Jetsmark og Nørresundby om
oprykningen.
I Pokalturneringen, traditionen tro afholdt i Nyborg, vandt Brønshøj eliterækken, mens
Nørresundby vandt bredderækken.
Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at Dansk Skak Union fejrer sit 100 års jubilæum i
år.
I den forbindelse afholdes en række aktiviteter.
Blandt de afsluttede turneringer var en landsdækkende turnering med præmier i form af rejsetilskud
til deltagelse her ved EMT i Horsens
Der er endvidere uddelt særlige vinpræmier i divisionsturnering. Der har i øvrigt været et
usædvanligt godt salg af jubilæumsvinen.
Desuden er der lavet 100 jubilæumskarafler, som sælges igennem Dansk Skaksalg.
Tilskud til opgaveskak og til en K-skak turnering. Alle har sikkert også bemærket, at Bent Larsen
har påbegyndt en artikelserie i Skakbladet har i jubilæumsåret. Bent Larsen vil i øvrigt være
kommentator ved NM i september. Der arbejdes også med et jubilæumsskrift, hvor Skakbladets

redaktør og undertegnede har det overordnede ansvar for at samle artikler fra forskellige
bidragydere. Jubilæumsskriftet ventes færdigt til den 6. september 2003, som er Unionens
fødselsdag.
Desuden gives støtte til en række meget seværdige arrangementer i årets løb. Det første var SIS-MH
Masters meget fine turnering på Kongebrogaarden i Middelfart, hvor Støtteforeningen stod for den
praktiske del. Det er fra alle sider betegnet som en stor succes.
De øvrige arrangementer er blevet og vil løbende blive omtalt i Skakbladet.
Organisatorisk:
Medlemstallet er svagt faldende, om end ikke så voldsomt i absolutte tal.
Divisionsturneringen er blevet ratet og betænkningstiden er forkortet. Det skete efter en meget
grundig undersøgelse som divisionsturneringsleder Finn Larsen foretog. Resultaterne har nu
igennem et par år været at finde på Unionens hjemmeside, og formanden roste den meget hurtige
resultatformidling.
Også mht. Pokalturneringen er der sket ændringer således, at der nu spilles med et maksimum
gennemsnits rating på 1800 i bredderækken.
Landsholdsklassen er i mange år blevet spillet med 10 eller 12 mand efter et alle imod alle system.
Der sker en stor ændring til næste år, idet DM vil blive spillet efter et knock-out system, inspireret
af hvordan man afvikler FIDEs verdensmesterskab.
En anden nyskabelse er, at Skakbladet har ændret format og farve, er blevet meget tidssvarende og
har fået et magasinformat. Det har selvsagt konsekvenser. En af dem er, at det er blevet dyrere,
hvilket vi vil komme ind på under kassererens beretning. Kvalitet koster penge. Skakbladets
redaktør Thorbjørn Rosenlund har ydet et meget stort arbejde med overgangen til det nye format.
Steen Juul Mortensen takkede på egne og hovedbestyrelsens vegne for denne indsats.
Unionen har i gennem en årrække modtaget tilskud fra Kulturministeriet, efter årlige ansøgninger.
Der er nu sket ændringer i lovgivningen, så vi sammen med de øvrige i Tankesportsforbundet er
kommet under Tips- og Lottoloven. Det er her Dansk Idræts Forbund, der administrerer de tilskud
som vi nu får. Vi håber og ser frem til et tilskud af samme størrelse som hidtil.
Ved det nye forretningsudvalgs tiltrædelse i december blev det bekendtgjort, at man ønskede at få
gang i en breddeudvikling, med træning og undervisning for almindelige klubspillere. Som en slags
pilotprojekt har man i Herning afholdt et arrangement, med Jacob Aagaard som arbejder med en
skakskole i København. Arrangementet var i sig selv en succes, med 21 deltagere og gode
tilbagemeldinger fra deltagerne. Planlægningen viste dog også nogle af de problemer Unions står
med. Breve rundsendt til alle hovedkredsens klubber gav intet resultat, kun ved personlige
opringninger lykkedes det at finde deltagere fra 3-4 klubber. Der er på mange måder for langt fra
Unionens ledelse ud til de enkelte klubber. Det er et problem, der er meget svært at løse.
Forretningsudvalget har også barslet med ideer om en såkaldt Tænketank med henblik på at kigge
på Unionens udvikling frem imod år 2010. Der er nedsat en styringsgruppe med FU og formændene
fra 1. og 6. hovedkreds. Det er meget beskedent, hvad der er lavet på det punkt siden nytår, men det
forventes at komme i gang i løbet af sommeren.
Fra næste sæson vil Unionen have udviklet et system således, at hovedkredsenes holdturnering kan
rates. Det har været afholdt i møde om de praktiske opgaver i gennemførelsen af dette i påsken. Det
vil helt være op til hovedkredsene at afgøre om de ønsker deres holdturneringer ratet. HB-mødet
langfredag vedtog, at ratingafgiften bliver 50 kr. pr. hold i hovedkredsturneringerne.

Året vil blive husket for det ekstraordinære delegeretmøde. Alle tilstede vil være bekendte med
problematikken om de to af DSU udsendte holdledere ved OL i Bled. Med henblik på at få afklaret
hvad der skete i Bled bad hovedbestyrelsen landsdommer Morten Fabrin foranstalte en
undersøgelse. Rapporten af den undersøgelse har nu en tid været tilgængelig på Internettet og blev
også behandlet på HB-mødet langfredag. Steen Juul Morten gentog som han havde sagt det på HBmødet, at det er et flot professionelt stykke arbejde fra Morten Fabrins side. Det var et synspunkt,
der var fuld opbakning til i HB. Harry Dalsø var som bekendt i Bled blevet valgt til et af FIDEs
organer. Formanden viderebragte hovedbestyrelsens konklusion: ”At man vil give FIDE, Nordisk
Skakforbund og den Europæiske Skak Union besked om at Harry Dalsø på ingen måde optræder på
Unionens vegne, og at HB ikke finder Harry Dalsø egnet til poster i dansk skak eller internationalt.”
På sidste års delegeretmøde udsatte Kaj Elkjær Larsen 500 kr. til den klub, der i det forløbne år
havde fået størst medlemsfremgang. Det blev Bov Skakklub efter tæt kapløb med Midtfyns
Skakklub og Indslev Skakklub.
Steen Juul Mortensen oplæste begrundelserne for og uddelte Unionens initiativpræmier og
hæderstegn.
Formanden afsluttede beretningen med at nævne, at det havde været fire hektiske måneder for det
nye forretningsudvalg efter det ekstraordinære delegeretmøde, og takkede på forretningsudvalgets
vegne for den meget positive holdning og hjælpsomhed man var blevet mødt med. Arbejdet er kun
lige kommet i gang og meget ligger endnu foran ledelsen.
Steen Juul Mortensen takkede de mange ildsjæle, der yder en indsats for dansk skak, både når det
gælder lokale turneringer og internationale arrangementer, og en tak til de mange, der hvad enten de
står for kaffeordningen i klubben, er materialeforvaltere eller andet. Kort sagt de der holder dansk
skak i live. Endelig takkede formanden sine kollegaer i forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen
for et godt samarbejde i de forløbne fire måneder.
Svend Novrup åbnede for kommentarer til beretningen.
Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren København mente, at Unionen som organisation skal tilpasse sig
den tid vi lever i. Dansk skak har stået stille i mange år. Vi spiller DM under samme forhold som vi
altid har gjort. Vi skal i medierne, og det kommer vi ikke ved at spille under så ringe vilkår som vi
er vant til. Det kan lade sig gøre. Det så vi ved arrangementet i Middelfart og temaaftenen i TV
forleden. Det er vigtigt at gøre noget for og med eliten. Det koster penge og vi skal som medlemmer
til lommerne. Vores kontingenter er alt for lave. Mange ting trænger til en indsprøjtning:
Seniorskakken skal fremmes med turneringer og deltagelse i verdensmesterskaber individuelt og for
hold. Organisationen er forældet. Vi skal have skabt et sekretariat. Der skal etableres et Skakkenseller måske Tankesportens Hus. Hvenekilde ønskede højere ratingkrav til juniorer i
kandidatklassen. Ligeledes skal der stilles ratingkrav til kvindernes og herrernes deltagelse i OL.
Han var desuden ked af, at den af Forretningsudvalget annoncerede tænketank var blevet forsinket,
og han tilbød sin hjælp, hvis ellers han fik den ønskede kontingentforhøjelse igennem.
Finn Stuhr, Køge Skakklub påpegede at udviklingen omkring tænketanken ikke måtte blive for top
styret og ønskede, at man i højere grad tog hovedkredsene og de menige medlemmer med i højere
grad. Han ønskede at hovedkredsene skulle styre et seminar om udviklingen i Unionen. Gerne med
to medlemmer fra hver klub. Det er vigtigt, at organisationsfolkene får de rigtige værktøjer, og at vi
sørger for at uddanne vores ledere.

Steen Juul Mortensen svarede om tænketanken, at det desværre var begrænset, hvad man havde
kunnet nå på fire måneder, og han understregede, at det var en styregruppe som skulle se på
organiseringen af arbejdet, man havde nedsat - ikke selve tænketanken.
Steen Juul Mortensen tilsluttede sig Finn Stuhrs ønsker, men pegede på, at det var vanskeligt at få
klubberne med. Meget var forsøgt tidligere og eksemplet med skakundervisningen, som nævnt
under beretningen, viste jo også problemerne. Løsningerne ligger ikke lige for, men vi skal fortsat
forsøge.
Til Hvenekilde sagde formanden, at han gerne tilsluttede sig bemærkningerne om bedre
spilleforhold, for selvom de var fine ved DM i år, havde det ofte været et problem. En ide kunne
være at lade en stor del af indskuddet gå til at skaffe bedre spilleforhold frem for til præmier.
Derefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.
3. Kassererens beretning
Kasserer Henrik Knudsen henviste til regnskabet som var offentliggjort i Skakbladet nr. 2 2003.
Han havde nogle få bemærkninger. Regnskabet udviste et underskud på ca. 190.000 kr.
Der havde været et svagt fald i kontingentindtægterne. Tilskuddet fra kulturministeriet er blevet
beskåret med 15 %. Renteindtægternes fald skyldes den generelt lave rente i samfundet. Der har
været et lille overskud for 2002 i Dansk Skaksalg mod et underskud i 2001.
Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Svend Novrup oplæste Hovedbestyrelsens forslag, som var optrykt i indkaldelsen: Kontingentet
hæves med 40 kr. for alle grupper, således at det bliver 280 kr. for seniorer 200 for juniorer og
pensionister og 110 kr. for børnemedlemmer.
Jørgen Hvenekilde fremsatte et forslag om 50 kr. pr. medlem pr. måned. Han henviste til sit
tidligere indlæg. Altså 600 kr. om året.
Frode Benedikt Nielsen, Frederiksberg Skakklub foreslog med henvisning til HB’s ønske om at
hæve kontingentet med 40 kr. igen næste år, at man i stedet hævede det med 80 kr. på en gang.
Dette ville jo give et større økonomisk råderum for Unionen. Han påpegede desuden at
kontingentsatserne kom til at nærme sig hinanden procentuelt, når man gentagne gange hævede
kontingentet med samme beløb for alle grupper.
Torben Autzen, Svogerslev frygtede som repræsentant for en lille skakklub, at Hvenekildes forslag
ville være med til at lukke små klubber, da deres medlemmer næppe ville kunne se pointen i at
betale til eliteskakken på den måde som Hvenekilde ønskede.
Finn Stuhr kunne godt støtte Hvenekildes forslag, da det ville kunne styrke udviklingen i Unionen.
Poul Søndergaard, Viborg Skakklub støttede HB’s forslag om en kontingentforhøjelse.
Skakkontingentet er langt lavere end i andre sportsgrene eller foreninger, og set over tid behøver en
kontingentstigning ikke koste medlemmer. Interessen og ikke kontingentets størrelse er afgørende at
om man deltager i en aktivitet.
Bjørn Laursen, Evans Vejle støttede Frode Benedikt Nielsens forslag, men mente dog at en stigning
på 100 kr. på alle kontingenttyper var bedre, hvorimod han fandt Hvenekildes forslag useriøst, de
gode intentioner til trods.
Henrik Knudsen svarede Frode Benedikt Nielsen, at HB havde foreslået stigningen i to omgange
fordi man netop nu havde et råderum i år så 40 kr. var nok i år, men først i de kommende år ville
yderligere 40 kr. blive nødvendigt. Der var desuden tale om en bevidst politik mht. at udjævne de
forskellige kontingentsatser.

Frode Benedikt Nielsen trak sit forslag og støttede Bjørn Laursens forslag.
Jørgen Hvenekilde opfattede ikke sit forslag som en provokation, men fastholdt sit forslag som han
skønnede var en stigning svarede til ca. 1-2 timers løn.
Henrik Mortensen, Helsingør Skakklub udbad sig svar fra Hvenekilde om de øvrige
kontingentsatser. Svaret var 300 kr. for børn, juniorer og pensionister.
Forslagene blev sat til afstemning.
Jørgen Hvenekildes forslag faldt ved håndsoprækning. Ingen begærede skriftlig afstemning.
Bjørn Laursens forslag blev efter et forsøg med håndsoprækning begæret til skriftlig afstemning.
Dirigenten bekendtgjorde, at der var 54 klubber repræsenterede med 2334 stemmer.
Der blev valgt 2 stemmetællere: Ole Gjelstrup og Claus Rossen blev valgt.
Derefter blev mødet suspenderet til stemmerne var talt op.
Forslaget fra Bjørn Laursen faldt med stemmerne: 775 for, 1520 imod og 31 blanke.
Derefter blev Hovedbestyrelsens forslag vedtaget.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Kassereren foreslog på hovedbestyrelsens vegne EMT-afgiften til uændret 20 kr.
Dette blev vedtaget, da der ikke kom andre forslag.
6. Valg
Formand:
Steen Juul Mortensen blev genvalgt uden modkandidater.
Et medlem af forretningsudvalget:
Erik Søbjerg blev genvalgt uden modkandidater.
Skaknævnet:
Martin Kock Klausen var på valg. Steen Juul Mortensen oplyste, at Martin Kock Klausen efter 15 år
som formand for Skaknævnet ikke ønskede at fortsætte. I stedet foreslog Steen Juul Mortensen
Morten Fabrin til posten.
Morten Fabrin blev valgt uden modkandidater.
Suppleant til skaknævnet:
Her foreslog Steen Juul Mortensen i stedet Finn Haargaard, Køge Skakklub, samt genvalg til Peter
Enevoldsen og Helle Kronborg Petersen.
De blev alle tre valgt uden modkandidater.
Revisorer:
Henrik Knudsen oplyste at ifølge krav fra Kulturministeriet skal mindst én af revisorerne være
Statsautoriseret. Han foreslog derfor nyvalg af Revisionsfirmaet Martinsen fra Vejle og genvalg af
Ole Gjelstrup som den anden revisor.
De blev begge valgt.
Revisorsuppleant:

Birger Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2004
Steen Juul Mortensen bekendtgjorde, at der på nuværende tidspunkt ikke havde meldt sig nogen
arrangør, men at FU nu ville tage fat på aktivt at finde en.
Svend Novrup bemærkede, at det ville være ønskeligt, hvis det blev et sted egnet til TV dækning af
den nye DM turnering.
8. Eventuelt
Jørgen Hvenekilde fandt ideen om en Knock Out turnering uheldig, men ville gerne høre mere om
hvordan det skulle forløbe.
Steen Juul Mortensen svarede, at forslaget havde været undervejs længe med megen offentlig debat.
Turneringen vil blive med 16 deltagere.
Svend Novrup fandt, at Hvenekildes fremskridtsdrift stødte hårdt imod dennes konservatisme, da
Novrup mente at det med Knock Out systemet var en oplagt mulighed for at få TV til at interessere
sig for skak, ved kamp mand imod mand. Novrup var optimistisk mht. at få TV på DM i de
kommende år.
Janus Munck Rasmussen, SK 1968 Århus var ked af den tvivl, der havde været om, hvilke spillere
som skulle spille med i Landsholdsklassen ved DM i år. Han ønskede klarere regler for hvilke
turneringer, der i den forbindelse rates, og foreslog desuden, at det skulle være ELO-tallene, og ikke
de danske ratingtal, der skulle gælde.
Erik Søbjerg svarede, at den aktuelle sag var behandlet i Skaknævnet, som klart skønnede, at
Unionen havde handlet rigtigt ud fra de gældende regler. Samtidig opfordrede Skaknævnet dog til,
at regelsættet blev gjort mere præcist, og det vil FU tage initiativ til. Han tvivlede desuden meget på
om, der efter den store opmærksomhed den aktuelle sag havde givet, kunne være tvivl om hvordan
reglerne skulle forstås.
Endelig mente han at de danske ratingtal var at foretrække frem for de ikke altid særlig præcise
ELO-ratinglister fra et til tider meget rodet FIDE system.
Leif Jensen fra Ratingkomiteen nævnte, at han fandt og rettede talrige fejl i ELO-ratinglisterne, og
at det også gjaldt for spillere i landsholdsklassen.
Jakob Rathlev, Jetsmark Skakklub spurgte til hvorfor Søren Bech Hansen som tidligere
unionsformand ikke var blevet udnævnt til æresmedlem. Han mente, at der var præcedens for, at
tidligere formænd blev udnævnt til æresmedlemmer. Han sagde, at han ikke viste om det var HB
eller FU, der udpegede æresmedlemmer, og spurgte formanden om man har planer om at gøre.
Steen Juul Mortensen svarede, at det er Hovedbestyrelsen, der med 5/6 flertal kan foretage
udnævnelse af æresmedlemmer, men udbad sig i øvrigt forståelse for, at han ikke svarede yderligere
på spørgsmålet.
Per Andreasen, Nørresundby Skakklub udtalte om Bled-sagen, at rapporten fra Fabrin var
glimrende og alle burde læse den og drage deres konklusioner. Han påpegede at et indlæg, der
havde været i BT om sagen fra en kvindelig landsholdsspillers side, til gengæld havde været
komplet latterlig.
Som juniorlandstræner havde Per Andreasens erfaringer med Harry Dalsø været meget skuffende.
Per Andreasen klagede sin nød over, at der ikke skete noget fra Dalsøs side, til den daværende
formand, som ikke tog affære overhovedet. Til gengæld havde Per Andreasen kun godt at sige om
sit samarbejde med Lars Steffensen og takkede for det. Han nævnte særligt arrangementet af 4-

landskampen i Århus som Lars Steffensen stod bag, og som var blevet betegnet som et pletfrit
arrangement. Indlægget modtag betydelig applaus fra salen.
Steen Juul Mortensen takkede Svend Novrup for sin sædvanlige kompetente ledelse af
delegeretmødet.
Han takkede arrangørerne af DM fra Horsens og Skanderborg for et usædvanligt velgennemført og
fremragende DM-stævne. Forsamlingen rejste sig og applauderede de tilstedeværende arrangører.
Til sidst udbragte forsamlingen traditionen tro et trefoldigt leve for Dansk Skak Union.

Erik Søbjerg
referent

Svend Novrup
dirigent

