
 

Stikord fra arrangementet med Hans Endrup Jacobsen 

Forud for selve generalforsamlingen i Sydjysk Hovedkreds havde vi inviteret formanden for Hillerød 

Skakklub Hans Endrup Jacobsen til at fortælle om de tanker, han har gjort sig omkring det 

skrantende klubliv i Danmark. 

Til formålet har han udarbejdet en serie slides, som er offentliggjort på hjemmesiden. 

Problemerne: faldende medlemstal, flere ældre spillere. Mangel på ledere og små og lukkede 

klubber. 

Årsager: manglende tid til fordybelse, travl hverdag, ingen fyrtårn, mange øvrige tilbud. 

Løsninger: de tre fokusområder: rammer, organisering, ledelse. 

Rammerne: Gode store lokaler, ordentligt materiel, køkkenadgang, og ordentlige 

informationstavler. 

Organisation: hvem gør hvad?: juniortræning (husk forældrene), hvem tager imod nye medlemmer, 

information, afvikling af klubaften. 

Ledelse: motivation, kendskab til spillere, netværke politisk sørge for at de to øvrige områder 

fungerer. 

Promillereglen: Uden større indsats bør en klub kunne rekruttere 1‰ af befolkningen i 

lokalområdet til klubskak. 2‰ kræver et stort arbejde. Lykkes det at få endnu flere med i klubben, 

er det rigtig godt gået. Landsgennemsnittet er 0,8‰ i 2020. 

Casestory: Hvad har man gjort i Hillerød. 5 år plan fra 2017 med medlemsfremgang og bedre 

rammer, pige- og eliteskak. Kræver fokus på de tre punkter. 

Corona kan banke os år tilbage. 

Diskussion: ikke nemt for små klubber med ringe økonomi. Få styr på det, med fokus på de 3 

punkter og tryk de rigtige mennesker på maven. Tankesportshus med skak go, bridge, backgammon 

mm. 

Teenagerfastholdelse: de skal forkæles og have gode trænere, der til gengæld f.eks. honoreres med 

kontingentfrihed. Ledermangel begrænser antallet af medlemmer. Har man ikke økonomi, så er det 

de menneskelige ressourcer, der skal bruges. Prøve at kontakte gamle medlemmer og tage rigtig 

godt imod nye medlemmer. 

Godt oplæg med gode værktøjer, der lige så godt kunne komme fra DSU. Der kan afholdes 

klubledermøde. Hver klub slås for sig.  I Kolding kommune er der kommunale lederuddannelser, er 

det i andre kommuner. Begynd i det små. 


