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Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen  

HB-møde 6. november 2022  

Udkast til HB med henblik på udarbejdelse af en nedskreven ny Elitepolitik for DSU, åben 

række. Tilsvarende bør efterfølgende udarbejdes for kvinde- og junior-rækken.  

Begrundelse 

DSUs eneste indtægt er stort set kontingentindbetalinger fra DSU’s medlemmer. Medlemstallet er 

og har været vigende over de seneste mere end 20 år og ligger i øjeblikket på under 4000. Siden 

2015 svarer det til et indtægtstab på ca. 200.000 DKK.  

 

Støtten til eliten er beløbsmæssigt betragtelig, og spørgsmålet er om støtten er proportional med det 

der står i DSU’s unionens formålsparagraf.  

DSUs formål er: 

Dansk Skak Unions formål er foruden at virke for skakspillets udbredelse og udvikling 

i Danmark at øge spillestyrken hos unionens medlemmer og skabe fællesskab og 

kammeratskab blandt landets skakspillere samt være bindeleddet mellem danske 

skakklubber og repræsentere dansk skakliv indadtil og udadtil.  

Der er behov for at se på elitestøtten og formulere en elitepolitik, der kan prissættes og afspejler 

DSUs ambitioner og mål generelt. Den nuværende praksis fremstår som uklar. I hvilket omfang 

gives der støtte til spillere og på baggrund af hvilke kriterier? Er det tilfældigt om en spiller får 

tilskud til flybillet/hotelophold mv? Efter min overbevisning er det ikke betryggende og en støtte 

bør i stedet være formuleret i klare retningslinjer, som man kan se hos FIDE, se eksempel. 

   

 

 2022   forskel 2015   

barn 355 83           117.860  -          4.316  368 83       122.176  

ungdom 233 110           102.520           31.680  161 110         70.840  

voksen 2036 135        1.099.440  -      248.940  2497 135    1.348.380  

senior 1276 110           561.440           13.200  1246 110       548.240  

           3.900               482         1.881.260  -      208.376            4.272               489     2.089.636  
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Dansk Skak Union – Elitepolitik åben række 

Udgave: udkast 22. oktober 2022  

 

Formål 
Dansk Skak Union (i det følgende DSU) ønsker med sin elitestøtte at motivere de bedste 
skakspillere til at være aktive i de danske skakturneringer og klubber som inspiration for DSUs 
øvrige medlemmer, og at eliten vil repræsentere DSU udadtil. I valg af støtte og støtteformer skal 
der ses til, hvad der bedst kan tjene til at udvikle det danske skakliv i klubberne, god omtale i 
medierne samt medlemsfremgang.    
 
DSU’s formulerede Elitepolitik revideres hvert andet år af Forretningsudvalget 6 måneder efter 
afholdt skak OL og godkendes af Hovedbestyrelsen.  
 

Eliten 
DSUs Elite politik omhandler skakspillere, der deltager i Landsholdsklassen i det årlige DM, er 
bosiddende i Danmark og har været medlem i DSU i mindst 5 år.   

Elitestøtte 
 

Elitetræner og koordinator 
DSU ansætter og aflønner en elitetræner/koordinator (ETK) for 2 år af gangen efter et OL. DSU kan 
vælge at fortsætte med en ETK og ikke søge den genbesat, hvis samarbejde og resultater vurderes 
tilfredsstillende. Ved ansættelse skal stillingen slås op med angivelse af arbejdsopgaver og 
lønramme. P.t. er lønrammen 20-30.000 DKK pr. år.  
 

IM og GM normer 
DSU giver ikke støtte til enkeltmedlemmer eller elitespillere alene med det formål at tilegne sig en 
IM- eller GM-norm, i stedet gives støtten danske skakklubber, der arrangerer normgivende 
turneringer.  
P.t. er rammen for turneringer i DK 80.000 DKK pr. år 
 

Danmarksmesterskabet 
DSU betaler for hotelophold i løbet af DM-turneringen for Landsholdklassen og giver tilskud til 
præmier (specificeres).  
P.t. er rammen for DM 100.000 DKK pr. år 
  

Olympiske lege (OL) 
DSU betaler rejseomkostninger for deltagelse i OL samt aflønning af spillere.   
P.t. er rammen for OL 100.000 DKK pr. 2. år, 50.000 DKK pr. år. 
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Europamesterskabet 
Hvis DSU’s hold i åbenrække til OL placerer sig i top 15 og kan stille med det samme hold, betaler 
DSU tilskud til Europamesterskabet, 150.000 DKK, ellers ikke.  
DSU’s Elitehold og ETK opfordres til at finde sponsorer til dette evt. kombineret med 
”Crowdfunding” eller andet. 
P.t. budgetteres med 0 DKK pr. år til dette.  
 

Samlet budgetramme for eliten i åben række 
Løn landstræner   20.000 DKK pr. år.  
Tilskud eliteturneringer   80.000 DKK pr. år 
DM   100.000 DKK pr. år 
 OL     50.000 DKK pr. år. 
Samlet elitebudget  250.000 DKK pr. år 
 
Svarende til 64 DKK pr. medlem i DSU og ca. 11% af DSU’s budget.  


