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Orla Eilegaard Jørgensen, Hillerød Skakklub og Amager Skakforening, (klageren) har ved 
mail af 8. august 2019 indgivet sålydende klage til Skaknævnet: 
 
“....... 
 
Jeg indbringer hermed en klage over, at jeg af ASK's bestyrelse er blevet ekskluderet fra 
deltagelse i ASK Sensommerturnering med start den 29. august 2019. 
 
Jeg mener, at jeg som fuldgyldigt medlem af DSU har ret til at deltage i denne turnering. 
Jakob Werner's argumenter for at udelukke mig er løgnagtige og udokumenterbare og 
falske. 
Jeg har intet gjort som kan begrunde en eksklusion. 
Jeg har ikke  fotograferet eller videooptaget kontroversielle, endsige stødende motiver. 
Ej heller omdelt noget sådant. 
Hvad jeg lægger op på min YouTube kanal må være mit private anliggende. 
Alt jeg skrev i min infomail til ASK's menige medlemmer var sandt. 
Jeg mener, at medlemmerne har krav på at vide hvad der foregår og jeg har modtaget 
mange sympatitilkendegivelser. 
Alt fra Jakob Werner er rent opdigt, produceret af K41 formand Peter Stuhr som hævn for, 
at jeg i sin tid var med til at forpurre dennes aktion for at ekskludere Jan Bauner fra K41. 
Jakob Werner er  blevet besnakket af Peter Stuhr til at foretage vendetta mod min person. 
Jeg har efterhånden været medlem af ASK i ca. 8 år og aldrig generet nogen i klubben, ej 
heller i nogen anden klub. 
Bemærk at Jakob Werner er holdt op med at påstå noget sådant. 
Jeg har et prima forhold til 90% af ASK's medlemmer, ingen problemer der overhovedet. 
Jeg anmoder hermed Skaknævnet om at indskærpe ASK's bestyrelse reglerne for 
turneringsdeltagelse og tilsikre, at jeg kan deltage i turneringen. 
 
.....” 
 
Det hedder i mail af 7. august 2019 fra formanden for Allerød Skakklub Jakob Werner til 
klageren: 
 
“........ 
 



Allerød Skakklub vil ikke acceptere din tilmelding til ASK Sensommer EMT 2019. Dit 
indskud vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt. 
 
Vi forbeholder os som turneringsarrangører ret til at afvise spillere, som af tungtvejende 
grunde ikke bør spille med. I dette tilfælde er disse tungtvejende grunde til stede: 
 
1) Du er ekskluderet fra klubben, bortvist fra klubbens lokaler og erklæret uønsket i Allerød 
Skakklub. 
 
2) Der bliver fortsat delt fotos og videoer af skakspillere og skakledere på dine sites på 
Google, Facebook og YouTube - imod de pågældende personers ønske og på en meget 
nedladende og nedværdigende måde. Vi tager i Allerød Skakklub skarpt afstand fra dette, 
og vi kan ikke risikere, at du foretager optagelser af vores klubmedlemmer og øvrige 
spillere under turneringen. Især ikke, da turneringen spilles på klubaftener, hvor der også 
er juniorer og voksne nybegyndere til stede. 
 
3) Du har i en e-mail den 20. juni 2019 til samtlige Allerød Skakklubs medlemmer fremsat 
en række falske påstande om klubben og dens bestyrelse. Blandt andet påstår du 
løgnagtigt, at du skulle være blevet tilbudt betaling for at melde dig ud af klubben; 
realiteten er, at vi tilbød tilbagebetaling af forudbetalt kontingent for et kvartal, hvilket du 
udmærket var og er klar over. 
 
4) Du har i en mail den 17. juni 2019 betegnet Allerød Skakklubs bestyrelse som 
"skiderikker". Vi respekterer naturligvis dit synspunkt, om end vi er uenige i det. 
Konsekvensen af dit synspunkt og ordvalg er dog - og det kan ikke være anderledes - at 
du har afskrevet muligheden af at spille med i de turneringer, klubben arrangerer. 
 
Vi finder din tilmelding til ASK Sensommer EMT 2019 meget overraskende og ulogisk, din 
holdning til Allerød Skakklub og klubbens bestyrelse taget i betragtning. Nogle gode råd: 
Hold dig på lang afstand af ASK, sæt fokus på det skaklige andre steder,  drop alle dine 
aktiviteter med at optage og dele fotos og videoer af skakspillere/-ledere mod deres vilje 
og slet alt materiale, der allerede er optaget og delt. 
 
.......” 
 
Denne sag er gebyrfri, jf. lovenes § 9, 6. afsnit. 
  
Skaknævnets bemærkninger og resultat: 
Det lægges efter det oplyste til grund, at turneringen har været annonceret af Allerød 
Skakklub som en åben turnering med adgang for alle medlemmer af Dansk Skak Union. 
 
Der ses ikke i Dansk Skak Unions love at være regler, der regulerer spørgsmålet om, 
hvilke spillere der har adgang til at deltage i åbne turneringer. 
  
Det må anses for at være normal og acceptabel praksis, at der kan arrangeres turneringer 
med en afgrænset målgruppe med hensyn til køn, alder, ratingtal, særligt inviterede mv, jf. 
herved Skaknævnets bemærkninger i sag nr. 205. 
 



I den pågældende sag nr. 205, der omhandlede spørgsmålet om udelukkelse af et 
medlem fra deltagelse i turneringer med en hovedkreds som arrangør/medarrangør, 
henviste Skaknævnet til punkt 1.1.4 i DSU´s regler om Skakkens organisation og love 
punkt 1.1.4., hvorefter hovedkredsene varetager den interne administration selvstændigt 
inden for DSU´s loves rammer, ligesom Skaknævnet udtalte, at der ikke af en hovedkreds 
uden hjemmel i DSU’s eller i hovedkredsens love og på et usagligt grundlag kan træffes 
beslutning om begrænsninger i et fuldgyldigt DSU-medlems rettigheder, herunder med 
hensyn til deltagelse i turneringer med hovedkredsen som arrangør eller medarrangør. 
 
I tilfælde som det foreliggende, hvor der er tale om en turnering arrangeret af en klub, 
findes der imidlertid efter Skaknævnets opfattelse ikke at gøre sig tilsvarende hensyn 
gældende med hensyn til, hvilke spillere der skal kunne deltage i turneringen. 
 
Efter Skaknævnets opfattelse må det således efter de gældende regler være op til den 
arrangerende klub at bestemme, hvilke spillere der skal have adgang til at deltage i 
klubbens turneringer. 
 
Dette gælder, uanset at det af annonceringen af turneringen måtte fremgå, at turneringen 
er åben for alle spillere, og uanset med hvilken begrundelse en spiller måtte blive nægtet 
adgang til at deltage. 
 
For så vidt angår spørgsmålet om en begrundelse for at nægte en spiller adgang til 
deltagelse i en turnering skal Skaknævnet dog for god ordens skyld henlede 
opmærksomheden på, at en klub i givet fald selv har ansvaret for at sikre, at en sådan 
begrundelse i givet fald ikke strider imod regler uden for skakkens område, herunder 
lovgivningen om forbud mod diskrimination. 
 
Herefter 
 
bestemmes: 
  
Klagerens anmodning om indskærpning af reglerne for turneringsdeltagelse over for 
Allerød Skakklubs bestyrelse og tilsikring af klagerens deltagelse i ASK 
Sensommerturnering 2019 tages ikke til følge. 
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