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Beretning til HB møde 14. februar 2021.   

 
    
Resultatdel.  

 

Årets Skakspiller blev GM Mads Andersen fra Skanderborg, efterfulgt af GM Jesper Thybo. 

 

 

 

Organisatorisk.  

 

Covid-19. 

Jeg vil ikke skrive det blev alle gode gange 3 jeg lægger ud med dette emne, for der er bestemt ikke 

meget godt at sige om den nuværende situation – i hvert fald ikke skakligt.  

 

Aktuelt er forsamlingsforbuddet en alvorlig udfordring for alle vore traditionelle aktiviteter, selvom 

mange klubber heldigvis gør sig anstrengelser for at få deres medlemmer aktiveret med online skak 

i forskellig sammenhæng. Tillige er vi så privilegerede at flere af vore stærkeste spillere optræder 

hyppigt online, så der er noget at følge med i næsten hver dag.   

 

Via Tankesportsforbundet deltager vi i drøftelser med Kulturministeriet om forskellige scenarier for 

genåbning af det brede kultur- og foreningsliv. Drøftelserne er forankret i et særligt genstartsteam 

med direktør for DBU, Jakob Jensen som formand og Signe Lopdrup, fra Rosilde Festival som 

næstformand.  

 

På baggrund af et rundspørge blandt divisionsklubberne har vi besluttet helt at aflyse 

divisionsturneringen. Beslutningen matcher fint holdningen blandt 1. og 2. divisionsspillerne, mens 

skakligaspillerne i overvejende grad var stemt for at afvente om det skulle blive muligt at spille 

turneringen færdig hen over sommeren. Køge har taget konsekvensen af aflysningen og inviteret 

Skakligaholdene til 1. Danish Club Cup (DCC) 2021, også omtalt som et uofficielt DM for hold. 

Aflysningen af årets Divisionsturnering betyder umiddelbart at den kommende turnering bliver med 

de samme hold og samme gruppeinddeling. Divisionsturneringslederen har netop orienteret mig om 

at vi ikke endnu kender de tyske rundedatoer, så vi foreslår at fristen for fastsættelse af datoer 

forlænges, således at der kommer et forslag ca. 1. april. Når vi har fat i emnet, kan vi måske med 

det samme tage stilling til om selve turneringsplanen skal gentages, eller vi skal bede udvalget lave 

en ny plan for 2021/2022. 

  

Som tidligere oplyst kunne en beslutning om DM i påsken 2021 ikke længere udskydes, og vi skal 

nu for andet år finde en alternativ termin. Naturligt kommer skolernes efterårsferie i uge 42 atter på 

tale. Sidst var der god interesse for deltagelse, så forhåbentlig kan vi nu få efteråret overstået uden 

større nedlukninger af samfundets aktiviteter. 
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Det haster efterhånden at få afviklet delegeretmødet for 2020, og snart også for 2021. På HB mødet 

skal vi bl.a. diskutere om møderne måske kan afvikles samme dag, f.eks. med 2020 møde om 

formiddagen og 2021 møde om eftermiddagen. I den forbindelse vil jeg også bede jer overveje 

tanken om at vi på 2020 mødet ikke afholder valg til FU efter lovene, men til gengæld sætter hele 

FU deres mandater til rådighed på 2021 mødet, for henholdsvis 1 eller 2 år, således at vi kommer 

ind i rette rytme. Argumentet herfor er naturligvis at man formelt kan risikere at 2020 mødet vælger 

et andet FU, hvilket vil medføre at det nuværende FU ikke kan afvikle 2021 mødet.   

 

Rimeligheden i Fides håndtering af rating afgiften kan bestemt diskuteres, men det er min opfattelse 

at det vil være skønne spildte kræfter fortsat at insistere herpå. Vi har nu en beslutning som er 

behørigt ført til protokol, og indført i Financial Regulations, det tror jeg vi skal være tilfredse med. 

Og mon ikke alle vore flittige turneringsarrangører er tilfredse med at kunne bruge alle mod alle 

turneringer uden yderligere omkostninger. 

 

Den nye hjemmeside tager langsomt form, med flere og flere undersider. Processen er i høj grad 

også hæmmet af Corona, dels fordi det forhindrer at udviklerne mødes og inspirerer hinanden, dels 

fordi hele situationen er trættende og demotiverende, hvilket naturligt nok også afspejles i den 

energi der er til rådighed for projektet. Men langsomt kommer der alligevel mere og mere til, i form 

af undersider og tilknyttede redaktører af disse. 

 

Hvis der er kommet noget godt ud af Corona, så er det den stigende fokusering på mulighederne i 

onlineskak, og dertil hørende moderne formidling. DSU har jo egne YouTube og Twitch kanaler, 

men ikke rigtig nogen fast tilknyttet person til at drifte disse. FU mener vi skal have ansat en sådan 

person, som dels kan drifte disse kanaler, dels kan løfte opgaverne som ”studievært/moderator” i 

forbindelse med diverse begivenheder som DSU finder relevant at ofre øget opmærksomhed. Der er 

ingen tvivl om at f.eks. en skakligarunde kommenteret af en eller 2 gode eksperter, vil blive fulgt 

med større interesse, end det vi tilbyder for nærværende.  

 

Kåringen af årets skakspiller medførte også denne gang et rigt varieret udbud af nominerede 

kandidater, lige fra helt unge piger til den regerende danmarksmester. Og atter blev det diskuteret 

om det er den rigtige måde vi gør det på. Kåringen har jo skiftet regi, fra at være en ”privat 

skakjournalistisk anerkendelse” til nu at være en officiel DSU-begivenhed, i hvert fald efter en del 

medlemmers opfattelse. Måske er det tiden for alvor at gøre kåringen til en officiel udmærkelse, og 

indføre et passende antal kategorier.  

 

Flere efterspørger kontingentnedsættelse eller fritagelse begrundet i begrænsninger i 

aktivitetsmulighederne. Det er et spørgsmål som har været drøftet i mange andre organisationer 

også, nogle har efterkommet det, andre har sagt nej, under henvisning til at der stadig er 

udgiftsposter som skal dækkes. For DSU’s vedkommende har vi jo et antal ansatte som stadig skal 

have løn, vi har andre omkostninger, som f.eks. Skakbladet, udvikling på vore administrative 

systemer, omkostninger til vore repræsentative hold, elitetræning m.m. Umiddelbart har jeg 

vanskeligt ved at se vi kan droppe kontingentopkrævning generelt, men HB bør drøfte sagen, og 

tage principielt stilling. Konkret har vi netop modtaget en bekymret og velargumenteret 

henvendelse fra Hillerød Skakklub, som jeg tillader mig at udsende som et orienteringsbilag og 
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oplæg til diskussion. Måske skal vi, set i lyset af dels ovenstående, dels den nu sikre beslutning om 

Fide rating afgifterne, foreløbig stille tankerne om en kontingentforhøjelse i bero. 

 

 

Det udsatte delegeretmøde har bl.a. betydet at vi ikke har kunnet fastsætte et kontingent for 

netmedlemmer, og dermed reelt heller ikke har kunnet sætte fuld skrue på hvervebestræbelserne. 

FU har besluttet at registrere de interesserede som spiller onlineskak, og indtil videre har det 

medført 13 nye medlemmer, som alle er parate til at betale det forventede kontingent på kr. 200 

årligt, forudsat det besluttes.  

 

Gennem mange år efterhånden har vi hørt at etablering af et sekretariat er genvejen til læsning af en 

række problemstillinger. Det er dog ikke klaret med et fingerknips, men måske har vi fundet en 

Mange gange hører vi at etablering af et sekretariat er svaret på alle unionens udfordringer. Men det 

er nu ikke bare klaret med et fingerknips. Men måske en løsning med periodisk og løst tilknyttede 

eksperter er en farbar vej i retning af et egentligt sekretariat. I hvert fald har vi, takket være god 

bistand fra Marie Frank-Nielsen, fået løst en opgave med at søge distributionstilskud fra 

kulturministeriets bladpulje. I realiteten kan man sige at Marie har løst en sekretariatsopgave som 

en ”begrænset ad-hoc opgave”. En snak med Marie om processen førte til den tanke, at vi måske 

med lidt held kan etablere et ”sekretariat” bestående af personer med kompetencer som vi 

lejlighedsvis kan have brug for til løsning begrænsede opgaver.  

 

 


