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Kære formænd 

Til formændene for klubberne i 2. Hovedkreds
 
En præcision fra formanden: (mail 8.12.2002)
Harry Dalsø har gjort mig opmærksom på, at min beskrivelse af hans deltagelse ved officielle møder i Bled under OL (2. afsnit i mit indlæg) kan misforstås og
sætte ham i et dårligt lys.
Jeg mener, at der på trods af HB`s (og også min) beslutning, om, at Harry Dalsø skulle repræsentere DSU, senere er opstået uklarhed om, hvem der
repræsenterede DSU i Bled.   
Men i det, der fra min side var tænkt, som en rimelig kort og neutral gennemgang af begivenhederne i Bled, var det ikke meningen, at der skulle sættes
spørgsmålstegn ved Harry Dalsøs valg eller deltagelse i møderne. Hvis nogen har fået den opfattelse, beklager jeg.
NSL

 
 
Orientering (1.12.2002)
 
Krise i dansk skak
Som det vel er de flest bekendt, indtraf der en hændelse i forbindelse med skak-OL i Bled. De to danske holdledere Lars H. Steffensen og
Harry Dalsø – begge FU-medlemmer indblandet i en uheldig episode. Lars H. Steffensen faldt pludselig om på gulvet i spillelokalet. Han
hævdede bagefter, at Harry Dalsø havde været årsag til faldet, som medførte, at han måtte til undersøgelse på hospitalet. Steffensen angav
at være blevet overfaldet af Dalsø, hvorfor begge danskere blev afhørt af de slovenske myndigheder. 
Dalsø har efterfølgende i stedet for Lars Steffensen repræsenteret DSU ved officielle møder. Det er der også en del kritik af. Hvem havde
egentlig mandat til at repræsentere DSU til hvilke møder i Bled? Dalsø er endda blevet valgt ind i Excecutive Board i FIDE. Det hele har
efterhånden fået mange forgreninger, som det vil føre for vidt at komme ind på her.
Men sagen kom selvfølgelig også aviser og TV for øre, og har udviklet sig ganske voldsomt. For tiden har pressen tilsyneladende mistet
interessen for den; men det betyder ikke, at den har ligget stille. Fra at være et almindeligt kraftigt blæsevejr er vi efterhånden kommet op
på noget der ligner en orkan, der har gjort, at Dansk Skak Union her op til jubilæumssæsonen ligger underdrejet. Vi bruger næsten al energi
på at holde fartøjet flydende.  
Desværre er det nu os selv, der leverer energi til blæsevejret.
Der har ikke stået meget om sagen i vores egne nyhedskilder – her tænker jeg først og fremmest på www.dsu.dk (der kommer godt nok en
udtalelse fra Ole Block i løbet af søndag d. 1.dec.). Se her presse meddelelsen af 1.dec. 2002.  Man har været henvist til forskellige
hjemmesider rundt omkring i Skak-Danmark. Prøv f. eks. Nørresundbys hjemmeside mht. Bled-affæren. Eller Nordres for at få se, hvad der
foregår i 6. HK for tiden. 
Unionens ledelse har ønsket om at skabe ro om sagen og bruge tiden til noget mere konstruktivt, der har med skak at gøre.
Fra flere medlemmer af hovedbestyrelsen er de to FU-medlemmer blevet opfordret til at træde tilbage, da deres optræden i Bled ikke kunne
accepteres. Det gjorde så først Lars Steffensen. Harry Dalsø ville derimod ikke træde tilbage, da han mente, at beskyldningerne mod ham
var grundløse.
Det hører med til historien, at stemningen mellem Dalsø og det øvrige forretningsudvalg (og navnlig formanden Ole Block) havde været
meget dårligt igennem længere tid – se evt. det kommende referat fra de 2 sidste HB-møder. FU valgte herefter at indkalde til et
ekstraordinært delegeretmøde for at få valgt et nyt FU og få arbejdsro. Alle poster i FU blev sat på valg. Mødet blev indkaldt til afholdelse
lørdag d. 14. december.
I mellemtiden er Harry Dalsø så trådt ud af FU. Han skal koncentrere sig om sin nye post i FIDE.
Samtidigt blev delegeretmødet den 14. december aflyst. Hovedbestyrelsen skulle så på sit møde d. 7. dec. konstituere to nye FU-
medlemmer.
Her kunne det hele så være stoppet. I mellemtiden er kritikken af formand Ole Blocks håndtering af sagen og hans formandsarbejde i al
almindelighed vokset. I et par jyske hovedkredse var skuffelsen over aflysningen så stor, at man gik i gang med at samle underskrifter, så
det varslede delegeretmøde alligevel kunne afholdes. Det kræver ifølge lovene for DSU, at 10 % af unionens medlemmer står bag. Som det
ser ud i dag, så har man fået samlet tilstrækkelig med underskrifter, så der kan indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde – dog ikke d. 14.
dec..
Dagsorden kommer så ikke til at dreje sig så meget om Bled-sagen; men om valg af et nyt forretningsudvalg og valg på formandsposten. I
øjeblikket ligner Steen Juul Mortensen en seriøs modkandidat til Ole Block. 
Men man kunne også tænke sig, at andre navne kom på banen. Skulle der lokalt være kandidater til de ledige poster, så er det altså nu man
skal overveje sin stilling.
Lørdag d. 7. december er der hovedbestyrelsesmøde. Så vi har helt sikkert ikke hørt det sidste i denne sag. Jeg vil opfordre jer til at følge
godt med. Men samtidigt ikke glemme, at spille skak. Det er trods alt det vigtigste. Niels Steen Larsen
kildemateriale: "NSL mail 01.12 2002"  
© 2002 Jens Lundberg, webmaster for 2.hk [organisation under Dansk Skak Union]  Alle rettigheder forbeholdes.   


