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Sag nr. 205 

 

Dick Sørensen, Amager Skakforening (klageren), har ved mail af 5. juli 2019 indgivet sålydende 

klage til Skaknævnet: 

 

”…………… 

 

I forlængelse af min klage af dags dato over Per Rasmussen`s selvbestaltede standret 

lignende udelukkelse af undertegnede DSU medlem fra hele 8. HK mht. deltagelse 

i samtlige turneringer i Nordsjælland så eftersender jeg nedenstående mail fra Per Ras-

mussen hvor han som 8. HK `s bestyrelsesformand bekendtgør sin ulovlige beslutning 

om min totale udelukkelse i hele distriktet for alle klubformænd i 8. HK idet jeg også 

indbringer denne retsstridige afgørelse for SKAKNÆVNET ! Der er i øvrigt intet over-

hovedet som jeg kan genkende i Per Rasmussen`s  nedenstående fællesmail af 5.juli 

2019. 

 

…………” 

 

Det hedder i Per Rasmussen mail, der er dateret samme dato: 

 

”……………. 

 

Til Klubberne i 8 Hovedkreds 

 

Jeg finder mig forpligtet til at orientere jer om en sag der kører i Dansk Skak Union lige 

nu. 

Den ene Dick Sørensen kører der en eksklusionssag på, mens jeg har en forventning om 

at der også kommer en på (navn udeladt) 

 

Vedr. Dick 

Jeg vil egentlig helst ikke komme med de store detaljer, for så skal jeg jo selv være di-

stributør af sådanne spammail, men jeg kan sig så meget at der er blevet sendt et stort 

antal mail rundt til diverse personer indenfor DSU, men når man er gået direkte efter en 

person/personer, har man også sendt dem til disses chefer, i mail stod der direkte ting 

som at personen skulle have taget af kassen. 

Samtlige personer i Dansk Skak Unions ledelser og andre folk klubformænd, underteg-

nede og mange flere er blevet hængt ud den ene gang efter den anden, det værste er jo 

så egentlig at der som regel var over 30 modtagere af de mails. 

DSU nægtede ham optagelse af den grund, men skaknævnet kunne ikke lide afgørelsen, 

da der ikke er nogen klare retningslinjer/regler i vedtægterne der gør at vi kan. 



Dick Sørensen er nu medlem af Amager Skakforening. 

 

(Navn udeladt) har været storleverandør til mere eller mindre usandheder, han har taget 

billeder ulovligt, han har filmet ved DSU´s delegeretmøde uden tilladelse, og videregi-

vet både billeder og filmoptagelse til Dick, der derefter har distribuere det til sine +30 

modtager tilført en masse svineri. 

Konfronterer man (navn udeladt) nægter han alt kendskab med et fjoget grin, selvom 

alle incl. ham selv ved at han leverer 

 

Ligeledes har ……… Skakklub ekskluderet (navn udeladt) fra klubben, bl.a. grundet 

klager fra andre klubber. 

 

Jeg vil derfor opfordre jer til ikke at optage (navn udeladt) som medlem hos jer. 

Og jeg vil opfordre jer til at nægte at lade (navn udeladt) og Dick deltage i nogen af je-

res turneringer 

 

Per Rasmussen 

Formand 

8 Hovedkreds 

 

………………” 

 

Sagen er af Skaknævnet blevet forelagt for Per Rasmussen, der i mail af 6. juli 2019 over for Skak-

nævnet har udtalt: 

 

”……….. 

 

Svaret kan egentlig gøres ganske kort, det er ikke en udelukkelse fra alle turneringer i 8 

Hovedkreds, men udelukkende fra turneringer hvor 8 Hovedkreds står som arrangør el-

ler medarrangør. Hvor er vi henne hvis man ikke kan udelukke personer fra at deltage i 

turneringer. 

 

Jeg har så opfordret klubberne i hovedkredsen til det samme, og har spillet med åbne 

kort, ved at sende mailen til både Dick og (navn udeladt). 

 

Det skal også bemærkes at K41 har udelukket Dick fra at deltage i turneringer hos dem, 

en afgørelse som han har accepteret. Det kan også nævnes at det sker jævnligt at folk 

bliver udelukket fra deltagelse af turneringer, og hvis jeg ikke husker meget galt, så 

skete det også for en ung skakspiller for mange år siden, denne skakspiller er i dag en af 

vores bedste stormestre. 

 

………..” 

 

 

Skaknævnets bemærkninger og resultat: 

 

Alle 3 voterende i Skaknævnet udtaler: 



Det må efter det i mailen af 6. juli 2019 fra Per Rasmussen lægges til grund, at beslutningen om 

udelukkelse af klageren alene omfatter turneringer med 8. hovedkreds som arrangør eller medarran-

gør.  

 

Det fremgår af DSU´s loves § 6, 8. afsnit, at eksklusion af et medlem kan ske enten på et delegeret-

møde eller af en hovedkreds i henhold til hovedkredsens love, og at en eksklusion foretaget af en 

hovedkreds først har gyldighed, når den godkendes af førstkommende delegeretmøde. 

 

Efter det oplyste er der ikke truffet nogen afgørelse om eksklusion af Dick Sørensen. 

 

Den af Per Rasmussen omtalte eksklusionssag er afsluttet ved Skaknævnets afgørelse i sag nr. 204, 

hvorefter en beslutning truffet af Unionens formand/Forretningsudvalget blev erklæret ugyldig. 

 

Det fremgår af DSU´s regler om Skakkens organisation og love punkt 1.1.4., at hovedkredsene va-

retager den interne administration selvstændigt inden for DSU´s loves rammer. 

 

Der ses ikke i DSU´s love at være hjemmel til, at der af en Skakmyndighed under DSU, herunder en 

hovedkreds, kan træffes beslutning om at begrænse visse medlemmers rettigheder, så længe disse er 

fuldgyldige medlemmer af unionen, herunder med hensyn til turneringsdeltagelse. 

 

En sådan hjemmel ses heller ikke indeholdt i lovene for 8. hovedkreds. 

 

Det må anses for at være normal og acceptabel praksis, at der arrangeres turneringer med en af-

grænset målgruppe med hensyn til køn, alder, ratingtal, særligt inviterede mv. 

 

-1 medlem af Skaknævnet – Martin Stampe Noer – udtaler herefter: 

Det må ligeledes være normalt og acceptabel praksis, at en turneringsarrangør konkret – i ganske 

særlige tilfælde – vælger af afslå en turneringstilmelding, hvis arrangøren skønner, at den pågæl-

dende spillers deltagelse vil kunne ødelægge turneringen eller turneringens ry. Det kan f.eks. ske af 

hensyn til de øvrige deltagere, sponsorer eller arrangørerne. 

 

Alle 3 medlemmer af Skaknævnet udtaler videre:  

I det foreliggende tilfælde er der imidlertid angiveligt tale om en generel udelukkelse af et medlem 

med henvisning til dennes henvendelse til forskellige personer med nogle uønskede ytringer. 

 

Hvis hovedkredsen eller andre skakmyndigheder måtte ønske at foretage sig noget i anledning af  

en sådan adfærd fra et medlem, må der henvises til de sanktionsmuligheder, der fremgår af DSU´s 

eller hovedkredsens love. 

 

Efter det anførte finder Skaknævnet derfor, at beslutningen om generelt at udelukke klageren fra de 

pågældende turneringer hviler på et usagligt grundlag. 

 

Den af Per Rasmussen på vegne af 8. hovedkreds trufne beslutning om generelt at udelukke klage-

ren fra deltagelse i turneringer i 8. hovedkreds med hovedkredsen som arrangør eller medarrangør 

findes herefter at være ugyldig. 

 

-2 medlemmer af Skaknævnet – Michael D. F. Sørensen og Peter Roesen – udtaler herefter: 



Med henvisning til, at vi ikke har tilsluttet os det ovenfor af Martin Stampe Noer anførte synspunkt 

om en turneringsarrangørs adgang til konkret og i ganske særlige tilfælde at udelukke en spiller fra 

deltagelse i en turnering, bemærker vi i øvrigt, at vi ikke ved afgørelsen af denne sag, der alene 

handler om udelukkelse af en spiller fra deltagelse i turneringer med hovedkredsen som arrangør 

eller medarrangør, har taget stilling til, hvorvidt det i tilfælde af afholdelse af en turnering med en 

eller flere klubber som arrangør med rette skal kunne besluttes at nægte visse medlemmer adgang til 

at deltage i turneringen uanset grunden dertil. 

 

-Alle 3 medlemmer af Skaknævnet udtaler videre:  

Skaknævnet finder i øvrigt anledning til at bemærke, at Per Rasmussens henvendelse til klubberne 

om ikke at lade klageren deltage i de omtalte turneringer efter sin karakter og indholdet heraf må 

anses for at ligge ud over, hvad der normalt henhører under en hovedkredsformands opgaver. 

 

Dette gælder, uanset om henvendelsen alene måtte anses for at udgøre en opfordring til klubberne 

om ikke at lade klageren deltage i turneringer, således som det synes at fremgå af Per Rasmussens 

mail af 5. juli 2019.  

 

Skaknævnet forventer, at Per Rasmussen orienterer klubberne i 8. hovedkreds om indholdet af 

Skaknævnets afgørelse i sagen. 

  

Denne sag er gebyrfri, jf. lovenes § 9, 6. afsnit. 

 

Herefter 

 

bestemmes: 

 

Den af Per Rasmussen på vegne af 8. hovedkreds den 5. juli 2019 meddelte beslutning om udeluk-

kelse af Dick Sørensen fra turneringer, hvor 8. hovedkreds står som arrangør eller medarrangør, er 

ugyldig. 

 

 

 

 

Martin Stampe Noer         Peter Roesen           Michael D. F. Sørensen 


