Dansk Skak Unions delegeretmøde 2007
Dansk Skak Unions delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide Hus i Aalborg den 8. april 2007.
Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse sig og
mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i det forløbne år:
Helge Hau, Klaus Sandø, Knud Kristensen, John Møller Nielsen, Kai Bjerring, Edvard Mazik,
Robert Falborg, Erling Jørgensen, Per Christensen, Sam Holm, Sofus Larsen og Vilhelm
Fomsgaard.
1. Valg af dirigent
Erik Søbjerg foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt under klapsalver. Steen Juul Mortensen
konstaterede, at mødet var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. Dirigenten fik
endvidere oplyst, at der var 957 stemmer repræsenteret.
2. Formandens beretning
Erik Søbjerg delte traditionen tro beretningen op i tre dele: En resultatmæssig del, en organisatorisk
del og uddeling af hæderstegn og initiativpræmier.
Under den resultatmæssige del fremhævede formanden de danske holds præstationer ved OL i
Torino. Kvindeholdet levede op til seedningen som nr. 55 efter en stabil og meget seriøs indsats.
Sandra de Blecourt Dalsberg stod for en flot individuel præstation på 2. bræt med 7½ af 11, hvilket
udløste en WFM titel. I herrerækken lå det danske hold turneringen igennem med i toppen, og kun
et ærgerligt nederlag i sidste runde sendte holdet ned på en 20. plads. De foregående runder havde
tydeligt vist at vi har et meget stærkt landshold, som kan matche og slå selv de bedste nationer. En
flot holdpræstation.
Skakligaen: Helsinge vandt for 7. gang i træk titlen som Danmarksmester efter et
relativt tæt kapløb med Brønshøj Skakforening og Skolernes Skakklub der blev hhv. nr. 2 og 3.
nedrykkerne blev de to jyske hold, SK1968 og Nørresundby. Op i skakligaen rykker to gamle
kendinge i form af Sydøstfyn og Nordre Skakklub.
DM 2006: Sune Berg Hansen genvandt Danmarksmesterskabet 2006 med bedst
korrektion af de 4 spillere på 6 point. Nicolai V. Pedersen blev nr. 2, Karsten Rasmussen nr. 3 og
Steffen Pedersen nr. 4.
Turneringer i Danmark: Formanden fremhævede Politiken Cup 2006, der igen blev en
meget flot turnering, og vinderne blev Malakhatko, Short og Hector med 7½ af 9. I gruppen på 7
point fulgte bl.a. Curt Hansen, Jacob Aagaard og den store overraskelse Allan Stig Rasmussen, som
hentede sin første GM-norm. Det blev desuden til en IM-norm til Casper Rasmussen.
Vesterhavsturneringen blev vundet på deling af feltets 4 stormestre med 7 af 9. Bedste danskere
blev Mikkel Antonsen og Jan Rode Pedersen med 6½.
Danske spillere i udlandet: Peter Heine Nielsen genvandt den tyske Bundesliga med
OSC Baden Baden, foran overraskelsen Hamburger SK med bl.a. Sune Berg Hansen på holdet, og
SG Köln Porz med Curt Hansen i truppen.
Lars Bo Hansen, der for tiden er den mest turneringsaktive danske stormester blev delt nr. 6 i Rilton
Cup med 6½ af 9 point. Lars Bo Hansen blev desuden nr. 10 i den meget stærkt besatte World Open
i Philadelphia med 6½ af 10 uden tabspartier, og bl.a. remis imod Kamsky.
Peter Heine Nielsen har vundet en åben stormesterturnering i Grækenland og

Jens Kristiansen delte 1.pladsen med bl.a. Korchnoi på 7 af 9 i den åbne GM-turnering i Banyoles,
Spanien.
Titler: IM-titel til Thorbjørn Bromann, Brønshøj Skakforening
Årets spiller: Allan Stig Rasmussen er af skakjournalisterne kåret som Årets
Skakspiller 2006
Juniorarrangementer: Junior 4-landskampen på Lo-skolen i Helsingør endte med en
dansk sidsteplads efter en noget svingende præstation. Sverige løb med sejren foran Tyskland
(Hamborg) og Norge. 6. Hovedkreds vandt Junior Hold-DM på Tjele Efterskole foran 1.HK og
2.HK på de næste pladser.
Senior VM: Her gjorde Ole Jakobsen igen en god figur og blev delt nr. 6 med 7½ af
11.
Pokalturneringen: Pokalturnering 2006 på Hotel Nyborg Strand blev vundet af
Skolernes Skakklub i eliterækken; SK1968 i bredderækken og Frem Skakklub i juniorrækken.
Under den organisatoriske del nævnte formanden, at det gennemsnitlige medlemstal i 2006 i
forhold til 2005 var faldet med 335 medlemmer, så tallet nu var 5.578.
Erik Søbjerg berettede, at DSU har en god kontakt til Danmarks Bridgeforbund og der
er etableret et samarbejde om en strategi i forhold til DIF og det politiske system. Bridge har fået
afslag på optagelse som associeret medlem i DIF. Derfor er det en vanskelig opgave, hvor vi må
overveje at søge i en anden retning end DIF-sporet. Desuden kan det være vanskeligt i det daglige
FU-arbejde at finde ressourcerne, men det er et nødvendigt arbejde, da vores nuværende situation i
forhold til det politiske system er uholdbar.
Dansk Skoleskak er kommet ind i DUF-regi og derved har fået forbedret deres
muligheder for at klare sig som selvstændig organisation. Unionen ser sin væsentligste opgave i
relation til DSS i at sikre overgangen af unge spillere fra skole-/juniorskak til skakklubberne i de
aldersgrupper, hvor de typisk stopper i DSS regi, dvs. fra ca. 10-årsalderen.
Internationalt har der i FIDE været et kampvalg, hvor Iljumzhinov vandt over Bessel
Kok, som DSU støttede. Det var ikke noget kønt forløb med blandt andet indicier for bestikkelse,
men man må trods alt sige at FIDE-præsidenten har taget meget af den rejste kritik af FIDE til sig
og endda lykkedes ham at overtale Bessel Kok til at træde ind i et arbejde omkring organiseringen
af FIDEs VM turneringer fremover.
Indadtil I DSU har der været en række udskiftninger på forskellige poster og sat nye
tiltag i værk. Gerner Carlson, Michael D. Sørensen tilbyder klubberne hjælp og vejledning
vedrørende kommunesammenlægningerne. Danbase er blevet overdraget til Jens Askgaard, der
tager sig af den praktiske del og Karsten Pedersen, der tager sig af den tekniske del. Debatforum har
skiftet administrator. Kent Knudsen har overtaget den praktiske del og Michael Nielsen overtager
den tekniske del. Divisionsturneringen er overtaget af Per Rasmussen. Det har været en meget stor
opgave, og taget i betragtning heraf, er det gået meget fint. De problemer der har været med
hjemmesiden, er identificeret, så vi får en bedre afvikling til næste år.
På seniorskakområdet står Bent Sørensen. Det er en stor gruppe på ca. 25 % af vores
medlemmer, der er 60 år og derover. Derfor er det vigtigt, at der er tiltag for denne aldersgruppe.
Bent Sørensen initiativer godt møde. KSU har i den forbindelse et godt initiativ med skak i
dagtimerne. En Idé om et særligt senior-DM, der er adskilt fra påsken er en interessant mulighed,
der arbejdes videre på. Det er vigtigt at det er seniorerne selv der bestemmer og indretter deres
turneringer.
I år har vi hørt meget få kritikpunkter vedrørende DM og Landsholdsklassen. Det
tyder på at være en meget vellykket turneringsform. Vi evaluerer ved at lytte til eksperternes og
spillernes vurderinger, så de få børnesygdomme, så som problemer med farvefordelingen, kan

fjernes til næste år. Men ellers ligner det en oplagt model til de kommende år. Dette gør sig ikke
nødvendigvis gældende for kandidatklassen, da det er vigtigt at sikre, at den stadig har en særlig
status, og at kandidatresultatet ikke bliver udvandet.
Erik Søbjerg orienterede om, at kasserer Henrik Knudsen havde meddelt, at han ikke
ønskede at genopstille om et år. Dette er modtaget med stor beklagelse, men det er forståeligt, og
DSU skal derfor ud at finde et nyt kassereremne til næste år. Med hensyn til FU arbejdet har Poul
Søndergaard og Morten Rasmussen ydet et særdeles stort stykke arbejde i det forløbne år omkring
skakserver og medlemskampagne, og har en meget stor del af æren for, at vi er kommet så langt i
processen.
Det altoverskyggende emne der har domineret arbejdet i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen er
beslutningerne med hensyn til skakserveren.
Det har været et langt forløb med afklaring af udarbejdelse af en dækkende kravspecifikation;
indhentelse af i alt tre tilbud på en skakserver; vurdering af disse tilbud, beslutning om valg af
leverandør, kontraktudfærdigelse og endelig deltagelsen i det løbende projektarbejde.
Beslutningen om skakserveren er taget af HB. Kontrakten er underskrevet og udviklingsarbejdet er
gået i gang. Prisen bliver ca. 800.000 kr. alt inklusiv vedrørende udvikling og opstart. Dette
finansieres ved at båndlægge de FU-støttede vækstkontomidler på budgettet tre år frem. Den
forventede levering bliver i anden uge af november 2007.
Formanden gjorde herefter rede for, hvad en skakserver egentligt er: Det er Skak via Internettet i
”realtime”, altså hvor modstanderens svartræk kommer i samme tempo som hvis modstanderen
havde siddet på den anden side af brættet. Det er et sted, hvor der er mulighed for at spille gratis
som gæst med begrænsede funktionaliteter, og mulighed for at blive medlem og spille med fulde
faciliteter ved eksempelvis at spille net-ratede partier, individuelt eller i turneringer, at følge
livepartier fra turneringer eventuelt med kommentarer, mulighed for at modtage undervisning,
individuelt eller i grupper og mulighed for at chatte eller skrive sammen med andre spillere.
Det umiddelbare mål med skakserveren og medlemskampagnen er selvsagt at sikre at
mange nye skakspillere kommer ind i Unionen som netmedlemmer. Men derfra er det naturligvis
også et centralt mål at nogle af disse spillere kommer over i klubberne. Hvis man illustrerer det med
en trappe, vil næste trin op ad trappen kræve mindst 3 ting: at man som ny føler sig velkommen på
skakserveren pga. et godt miljø, at man løbende får information om lokale skakaktiviteter i klubber
og turneringer og at disse aktiviteter i klubberne også gøres attraktive for nye medlemmer, hvilket
kræver fleksibilitet fra klubbens side
Det ville være forkert at påstå at skakserveren vil blive en garanteret succes. Meget
kan gå galt med projekter af denne type, men hvis ikke vi tager dette skridt, er det svært at se, hvad
vi ellers kan gøre for at vende medlemsudviklingen. En fundamental forudsætning for at
skakserveren bliver en succes er opbakning fra medlemmerne og klubberne. Fra medlemmerne i og
med, at der bliver et bemandingsbehov, når serveren kommer i gang. Der bliver brug for en række
frivillige, der kan virke som administratorer og skabe et godt og aktivt miljø, hvilket naturligvis
kræver, at almindelige medlemmer gør flittigt brug af serveren. Indadtil i Unionen vil det få positive
effekter blandt vores nuværende medlemmer, da det vil være med til at styrke de sociale kontakter.
Eksempelvis får spilleren i Sæby, der har en god ven i Frederiksberg mulighed for at spille lynskak
over nettet hver aften og kommunikere løbende på skrift under partierne. På den måde vil gamle
skakbekendtskaber kunne blive styrket og genopstå via spilserveren. Det vil kunne være med til at
give en større sammenhængskraft i Unionen i en tid hvor vi ellers oplever tilbagegang og hvor vi
bliver mere og mere spredt. Desuden vil der være bedre muligheder for at holde på medlemmer, der

i en periode ikke har tid til klubskak, og især unge medlemmer, som vi typisk begynder at miste i
ca. 14-årsalderen.
For at skakserveren skal blive en succes er det nødvendigt, at vi følger op med en
medlemskampagne, der lancerer den på en fornuftig måde, hvilket der i HB er fuldstændig enighed
om. Det er vigtigt, at der i denne kampagne er fokus på skakserveren, frem for at vi satser bredt.
Medlemskampagnen bør derfor satse specifikt på følgende 5 grupper: De nuværende internetskakspillere, eksempelvis de, der spiller på tv2, skakspillende børn og unge, frafaldne klubmedlemmer,
læsere af avisernes skakspalter og købere af skakspil og computere.
Som aktiviteter, der havde målgrupperne i sigte nævnte Erik Søbjerg som eksempler:
bannerreklamer for skak.dk strategisk udvalgte steder på nettet, kontakt til skole- og juniorskakspillere og særlige aktiviteter på spilserveren for denne gruppe. Det kunne være i form af et
”juniorhjørne” af skakserveren med turneringer og undervisning. En stand ved DM i Skoleskak,
member-get-member kampagner, hvor vore egne medlemmer eller klubber eksempelvis kunne få
fordele eller præmier ved at sikre nye medlemmer, kontakt til tidligere medlemmer af unionen,
kampagnemateriale til ikke-DSU kunder hos Dansk Skaksalg. Endelig skal der satses på enkelte
store events, som kan skabe medieopmærksomhed om serveren. Dette skal suppleres med en
koordinering af lokale aktiviteter, minimum to i hver hovedkreds, der gør opmærksom på den lokale
klub og samtidig på skakserveren. Den samlede budgetramme er på ca. 300.000 kr. plus moms.
Med skakserveren sker der en nødvendig tilpasning af Unionens aktiviteter til den virkelighed, vi
lever i. Måske for sent, vil nogen mene. Men nu sker det altså.
I den forbindelse rettede formanden en stor tak til HB for den meget konstruktive
måde man er gået ind til arbejdet om medlemskampagne og skakserver på. For HB’s vilje til at se
realiteterne i øjnene på Unionens vegne og modet til at tage ansvaret for de nødvendige
beslutninger, der skal vende Unionens negative medlemsudvikling. Formanden håbede på den
samme opbakning fra delegeretmødet.
Erik Søbjerg uddelte herefter initiativpræmier og hæderstegn
Dirigenten gav derpå ordet frit, men der var ingen, der ønskede ordet.
Formandens beretning blev herefter godkendt under klapsalver.
3. Regnskabet for 2006 fremlægges til godkendelse
Henrik Knudsen berettede, at der af forskellige årsager havde været problemer med at få regnskabet
offentliggjort til tiden, men at det var lykkedes med ihærdig hjælp fra redaktøren at få regnskabet
offentliggjort på hjemmesiden den 25. marts.
Kassereren berettede, at vi i år har ønsket at sætte fokus på Svend Hamanns juniorfont
for at opfordre til, at flere ansøger.
Resultatmæssigt gav 2006 et overskud på 206.000 kr. mod et budgetteret underskud på 41.000 kr.
Differencen skyldes en forventning om, at skakserveraktiviteterne allerede ville være gået i gang i
2006, hvilket ikke blev tilfældet. Der er afholdt ekstraordinært HB-møde på 35.000, hvilket har
været nødvendigt i forhold til beslutninger om skakserveren. HB har besluttet at øge budgettet med
1.000.000 til skakserveren og aktiviteterne omkring den, hvilket Henrik Knudsen fandt forsvarligt,
da det blot ville bringe Unionens egenkapital ned på det niveau, det var i 2002.
Aksel Hansen ønskede ordet og spurgte til forskellen på resultatet af renteindtægter på 34.000 kr. i
forhold til de budgetterede 77.000 kr. Henrik Knudsen forklarede, at forskellen skyldtes underskud i
Skaksalget.

Regnskabet blev herefter godkendt under klapsalver.
4. Fastsættelse af kontingent
Dirigenten forklarede, at der under punkt 6 stilles forslag om netmedlemsskab, og hvis dette
vedtages ønsker Hovedbestyrelsen bemyndigelse til i det kommende år at fastsætte kontingentet for
netmedlemsskabet. Derfor ville punkt 4 blive taget op igen, når punkt 6 havde været under
afstemning.
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent, og der var ikke andre forslag. Dermed blev
kontingentet fastsat uændret.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslog uændret EMT-afgift, og der var ikke indkommet andre forslag. Dermed
blev EMT-afgiften fastsat uændret.
6. Indkomne forslag
På baggrund af ønsket om at indføre netmedlemsskab ønskede Hovedbestyrelsen følgeændringer af
Unionens vedtægter.
§4 afsnit 4:
Oprindelig tekst: Enkeltmedlemmer kan opnå de samme rettigheder som medlemmer af klubber ved
at tilmelde sig Unionen direkte. Enkeltmedlemmer uden for hovedkredsens områder tilmeldes
Unionen direkte.
Forslag til ny formulering:
Personlige medlemmer kan opnå de samme rettigheder som medlemmer af klubber ved at tilmelde
sig Unionen direkte. Netmedlemmer opnår ret til at benytte de fulde faciliteter af Unionens tilbud på
Internettet.
Efter håndsoprækning blandt de delegerede for og imod forslaget, hvor ingen stemte imod forslaget,
konkluderede dirigenten, at forslaget havde opnået de krævede 2/3 af stemmerne og dermed var
vedtaget.
§ 6 afsnit 3:
Oprindelig tekst: Adgang til delegeretmødet og ret til at deltage i dettes forhandlinger har enhver
person, der er indregistreret i Unionen gennem en klub eller som enkeltmedlem.
Forslag til ny formulering: Adgang til delegeretmødet og ret til at deltage i dettes forhandlinger har
enhver person, der er indregistreret i Unionen gennem en klub eller som personligt medlem eller
som netmedlem.
Efter håndsoprækning blandt de delegerede for og imod forslaget, hvor ingen stemte imod forslaget,
konkluderede dirigenten, at forslaget havde opnået de krævede 2/3 af stemmerne og dermed var
vedtaget.
Herefter vendte dirigenten tilbage til punkt 4, da Hovedbestyrelsen ønskede delegeretmødets
bemyndigelse til at fastsætte kontingentet for netmedlemmer. Dette var begrundet i ønsket om
muligheden for løbende at kunne tilpasse strategier til udviklingen hos konkurrenter, hvor prisen må
anses for at være en væsentlig konkurrenceparameter, og samtidigt hensynet til at kunne iværksætte

kampagner med særlige tilbud. Hovedbestyrelsen vil til næste år overveje en mere permanent
beslutning herom.
7. Valg af:
a) Formand:
Erik Søbjerg blev genvalgt uden modkandidater.
b) Et medlem af forretningsudvalget:
Esmat Guindy blev genvalgt uden modkandidater.
c) Et medlem af Skaknævnet:
Vagn Lauritzen blev genvalgt uden modkandidater.
d) Tre suppleanter til Skaknævnet:
Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen blev genvalgt uden modkandidater.
e) To revisorer:
Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle og Ole Gjelstrup blev valgt uden modkandidater.
f) En revisorsuppleant:
Birger Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2007
Erik Søbjerg forklarede, at man desværre endnu ikke havde en DM-arrangør klar til 2008. Han
opfordrede til, at man henvendte sig, hvis man ønskede arrangementet.
9. Eventuelt
Erik Søbjerg takkede arrangørerne af DM 2007 for et meget flot og velgennemført stævne.
Afslutningsvis udbragtes et længe leve for Dansk Skak Union og et trefoldigt hurra.
Steen Juul Mortensen, dirigent
Esmat Guindy, referent

