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Bilag 2 

Pauseoplæg v/ Svend Novrup 

SÅDAN SKAFFER EN SKAKKLUB PENGE OG SPONSORER 

Så godt som alle skakklubber står ind imellem i den situation, at de har lyst til at 
arrangere eller afholde noget, de ikke har råd til, eller som bestyrelsen synes vil blive 
for dyrt for medlemmerne. 
Så må man bruge sin fantasi og finde ud af, på hvilken måde man kan skaffe de 
midler, og det er der mange flere muligheder for, end de fleste tror. I almindelighed 
kan man få noget ved at give noget, og det kræver sjældent en umenneskelig indsats 
at komme forbløffende langt. I det følgende skal du få en række tip og inspirationer 
til, hvorledes du kan skaffe din klub og dens spillere flere præmier, pokaler, 
naturalier, tilskud og sponsorships. 

DEN DAGLIGE KLUBDRIFT 

I det daglige klubliv står man tit og mangler materialer: Bræt og brikker, ure, 
noteringslister etc. 
Dem er der gode muligheder for at skaffe sponsorer til. En bank, en kreditforening 
eller en anden virksomhed, der har mere brug for goodwill end egentlig reklame, vil 
ofte synes, at det er en god ide fx at skænke et eller flere skakspil, hvor brættet på en 
lille plade bærer inskriptionen ”skænket af …”. På samme måde kan man sætte 
logoer på skakure, trykke dem på partilister etc. 
Sådanne firmaer vil ofte være velvillige, hvis der er skakspillere mellem deres 
kunder. De vil spørge, hvor mange spil man har brug for, og det svar, der har den 
nødvendige logik og er beskedent nok til at blive accepteret, er ”8”. Det svarer til det 
antal spil, der bruges i en normal holdkamp. Når det gælder ure, må man være mere 
beskeden pga. den større pris. Det vil ofte være en god ide at søge specifikt til sin 
ungdomsafdeling, da mange virksomheder har en målsætning om at støtte 
juniorarbejde. 
Vær opmærksom på, at man helst skal søge om noget specifikt. De fleste vil overveje 
en ansøgning om indkøb af lærebøger og undervisningsmaterialer, indkøb af bræt og 
brikker, indkøb af ure etc., men er utilbøjelige til at støtte med beløb til 
uspecificerede formål. Sørg altid for siden at vise, at pengene er blevet brugt til det 
rigtige, eller lad sponsor købe ind og overdrage det skænkede ved en passende 
lejlighed (som er en god billedmulighed til den lokale avis). 
Pudsigt nok er en del klubber ikke klar over, at de kan få støtte gennem kommunale 
støtteordninger. De fleste ved, at ikke-kommercielle klubber  kan få støtte til unge 
medlemmer, men faktisk giver en del kommuner også tilskud til pensionister og 
handicappede. Ordningerne er forskellige fra kommune til kommune, så det er  
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nødvendigt at spørge sig for. Normalt er det nødvendigt at aflevere et eksemplar af 
sine vedtægter, der skal opfylde bestemte krav, fx angive det konkrete kommunale 
tilhørsforhold. 
 
VANDRETROFÆER OG  PRÆMIER 
Det er sjovt at se sin klubs historie afspejlet på vandretrofæer, og erfaringsmæssigt 
er det altid muligt at få nogen til at udsætte sådan nogen. Det kan være firmaer, 
forretninger eller enkeltpersoner, og de kan enten gøre det på et vilkårligt tidspunkt, 
eller man benytter en lejlighed, hvor man jubilerer (hvad man gør hvert femte år), for 
det gør tit sagen lettere. 
Allerbedst er det, hvis giveren lader sit trofæ ledsage af små, billige replika, som 
erhverves til ejendom, og som man får, når man afleverer sit vandretrofæ. Giveren 
kan evt. lade trofæet følge af noget fra sin virksomhed. I den retning er det helt ideelt 
at have fx en restaurant som sponsor. Den vindende spiller kan fx få en middag for to 
med drikkevarer som led i præmien, og det vil altid være populært. Samtidig er der 
mulighed for at tage et billede af restauratøren sammen med vinderne og aflevere 
det til lokalpressen som led i det, man giver retur for støtten. 
Det er nemlig sjældent, man bare får noget af almindelig velvilje. Selv i et lille 
samfund (eller måske netop der) er det vigtigt, at sponsor får noget af klubben til 
gengæld for det, han giver. Ethvert sponsorship er normalt at betragte som en form 
for handelsaftale. 
Hvad man kan give sponsor, er omtale i forbindelse med resultater af den turnering, 
han har andel i - og alle klubber afleverer forhåbentlig deres resultater til den lokale 
presse. Er der et særligt godt parti, er redaktører af de landsdækkende skakspalter 
altid glade modtagere. De har intet problem med at få partier fra mesterhånd, men 
et interessant eller morsomt parti med mindre kendte aktører eller klubber er guld 
værd - og de er normalt parat til at nævne en sponsor. 
Naturligvis skal sponsor stå på klubbens programmer og startlister, omtales i 
formandens beretning på generalforsamlingen og indgå i referatet, der tilstilles 
pressen. Kommer man i lokalradioen, er der fine muligheder for at nævne sponsor, 
hvis man er lidt smart (fx ”Jeg tror ikke, at nogen, der i går var til stede BG Banks 
lokaler, var i tvivl om, at det var en succes!”). 
 
TURNERINGER MED PRÆMIER 
De fleste vil gerne have vandretrofæer til deres klubmesterskaber, men der er ingen 
grund til ikke at tilføje nogle flere, fx 
TALLERKENTURNERING, lynturneringen på sæsonens første aften, hvor man hilser på 
de nye medlemmer. Vinderne får deres navn på den nævnte tallerken. 
CHAMPAGNETURNERING, lyn- eller handicapturneringen på den første aften i det nye 
år, hvor man først ønsker Godt Nytår! i champagne (nåja, sekt) og derefter spiller  
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om, hvem der har været den glade giver - som man derefter giver den sidste flaske 
med hjem. Vinderens navn kommer naturligvis på Champagnepokalen. 
FASTELAVNSTURNERING, lyn- eller handicap-turneringen, hvis sponsor med held kan 
være en bager, der giver (fastelavns)boller til alle, så ingen undgår et nul (en ”bolle”) 
på denne aften. De færreste bagere kan stå for denne begrundelse, og det kan være 
starten på et fint samarbejde, som fx kan føre ud i gågaderne om sommeren (se 
nedenstående). 
AKTIVITETSPOKALEN til den spiller, der har spillet flest turneringspartier i det seneste 
år, og heri medregnes såvel partier i som uden for klubben. Om de er vundet eller 
tabt, spiller ingen rolle. 
ÅRETS MEDLEM-POKALEN,  en good-will-pokal til et medlem, der gør en masse for den 
gode tone og det gode humør i klubben. 
Der er mange flere muligheder: En efterårsturnering, en forårsturnering, en 
weekend-turnering eller måske ”åbent hus”-turnering på en fast ugeaften om 
sommeren, hvor det ofte vil være muligt at få sponsoreret præmierne til gengæld for, 
at sponsor sætter sit navn på turneringerne, fx Supernova Grand Prix; man kan evt. 
give placerings- og deltagerpoint i hvert enkelt heat og som afslutning på sommeren 
lave en finale for de mest succesfulde og trofaste, gerne klasseopdelt. Har man 
skaffet sponsor til præmierne, kan klubben tjene gode penge i sommerens løb. 
Bemærk, at der kan være mange former for præmier. De fleste foretrækker 
vinpræmier, men sponsorpræmier kan også være kaffe, chokolade, biografbilletter 
eller lignende. Er man særligt gavmild, giver man ”flaskepoint” til alle de spillere, 
der ikke får præmie på en aften, og når en spiller har samlet nok flaskepoint, får 
han/hun en præmie. Det giver både good-will og trofast fremmøde. 
 
NATURALIE-INDSAMLING 
Når man forsøger at få butikker til at give naturalier, skal man forsøge at overbevise 
dem om, at de vil blive husket for det, de vil give, fx ved at fortælle, hvorledes man 
vil få sine spillere til at reagere, når man fortæller om dem. 
Hvis en skotøjshandler giver en præmie, skal der være snørebånd i/med, så man kan 
tildele den til den, der har været bedst til at snøre sine modstandere. 
En bog kan gives til den, der spiller noget, han har læst i en bog. 
Søde sager kan gives til den, der opfører sig bedst over for sine modstandere; eller 
måske den, der trænger til lidt sødt, fordi turneringen går så surt. 
Morsomme post- eller begivenhedskort kan gives til nogen, der har præsteret noget, 
der virkelig er værd at skrive hjem om. 
Etc, etc. Har man fantasi, kan alle gaver få en sjov drejning. 
 
ANDRE FORMER FOR SPONSORSHIP 
Har klubben et hold, der spiller med i kreds- eller landsturneringer, kan man prøve 
at finde sponsorstøtte til det i form af betaling af indskud samt evt. kørsels- og kost-  
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og hoteludgifter. Holdet vil  bære sponsors navn, og det gælder om at fodre pressen 
med gode partier eller sjove episoder, så sponsor får sit navn nævnt. 
Har en by en gågade med særlige arrangementer, er det ved sådanne lejligheder en 
god ide at slå sig sammen med en forretning. Så stiller man op til skak i gågaden, 
med simultan (kan være upraktisk, fordi det  tager for lang tid for turisterne) eller 
med udfordring af forbipasserende, fx på tre brætter, hvor spillerne har tre 
forskellige styrker. Vinder udfordreren, kan han/hun gå ind i forretningen og hente 
en lille præmie. Samarbejder man med et bageri eller konditori, kan det fx være en 
kop kaffe med kage. Sørg evt. for at designe en ”skakkage” sammen med konditoren. 
Det kan give verdensry, som det er tilfældet med Clausens Efterfølger i Kerteminde, 
der designede en bridgekage. Ruder 7-kagen har været bragt med omtale og billeder i 
alle andre verdensdele end Antarktis og får med jævne mellemrum ekstra historier i 
pressen, ligesom folk fra ind- og udland stiller for at prøve den. At der med 
mellemrum også er billede i aviserne fra skak i gågaden, siger sig selv - og ikke så 
sjældent er det muligt at få kontakt til nye medlemmer. Spillere, der ikke får 
præmie, kan evt. putte et lod i en beholder, fra hvilken man til slut trækker lod om 
nogle ekstra præmier. Arrangementer af denne art er gratis for klubben og giver 
såvel PR som kitter medlemsskaren sammen i den fælles anstrengelse.  
Har byen en kulturnat eller et lignende arrangement, skal skakklubben på samme 
måde sørge for at være i fokus. 
 
KRONEAKTIER ELLER ØREAKTIER 
Er der en form for messe i en lokal hal, er der en speciel mulighed. Normalt er 
arrangører begejstrede for alt, hvad der aktiverer publikum, og giver en stand 
gratis/til nedsat pris til foreninger, der vil være med til at underholde. Skakklubben 
kan ved sådan en lejlighed sætte sig på en stand, som pyntes op med skakbrikker i 
overstørrelse, fotostater med avisudklip om klubbens indsats, etc.  
Så gør man et af to:  

1. Man lader spillere fra klubben udfordre messens publikum på samme måde 
som i gågaden, ideelt på tre brætter.  

2. Man afvikler en udfordringskamp/skoleskakkamp mellem klubben og 
arvefjenden.  

Man kan tjene på arrangementet ved at gå til sin bys handlende eller 
skakinteresserede tegne krone-aktier. Den, der tegner en kroneaktie, lover at betale 
et beløb for hvert point, den lokale klub vinder under messen, evt. blot i en enkelt, 
særligt spændende, begivenhed i messens løb.  
Eller man kan sælge øre-aktier, hvor indehaveren betaler 10 øre for hvert træk, der 
bliver taget på brætterne i løbet af messen. Selvfølgelig vil det være muligt for den 
enkelte at tegne flere eller dyrere aktier. En god ide er at sætte loft over, hvad den 
enkelte kan komme til at bløde, fx 100 kr. pr. 10-åres-aktie. Dermed vil de fleste 
synes, at det ikke bliver for dyrt at hoppe med på et initiativ, som der både er en god  
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pressehistorie og en aktiv ide. Hvor mange træk, der tages, følges i messens løb på en 
barometersøjle. 
På selve messen vil man ofte opleve, at der bliver totalt ”trafikkaos” der, hvor 
skakspillerne sidder, for ikke blot er der så mange, der vil spille; der er også en 
mængde nysgerrige tilskuere. Der er en del arbejde involveret, men som regel fører 
det til øget sammenhold i klubben og goodwill hos messearrangører og publikum Ved 
et sådant arrangement tjente Kerteminde Skakklub på en enkelt messe for nogle år 
siden 12.000 kr. 
Krone- eller øreaktier kan også tegnes til arrangementer som fx en bykamp med en 
venskabsby fra et andet land eller måske ligefrem en kamp med et gæstende 
landshold. Ved sådan en lejlighed vil det ofte være muligt at få kommunalt tilskud 
og/eller modtagelse på rådhuset, ligesom man tit kan få en virksomhed til at stille 
sine lokaler til rådighed til spillet, give middag før matchen, kaffe og andre 
drikkevarer under spillet og evt. også lidt natmad bagefter. 
Især muligheden med venskabsbyer er det en god ide at være opmærksom på. 
Samarbejde med venskabsbyer kan være meget givende, hvis man fx mødes hvert 
eller hvert andet år på skift hos hinanden. Til forskel fra fx fodbold, hvor 
udskiftningen vil være stor, vil en stor del af skakspillerne gå igen fra gang til gang, 
så der virkelig opstår venskaber på tværs af grænserne. Foruden øget menneskeligt 
udbytte vil det øge mulighederne for økonomisk tilskud. 
Er der tale om venskabsbyer fra EU-lande, er der fine muligheder for endog meget 
store tilskud, hvis man kombinerer med et eller flere arrangementer, der sætter 
fokus på EU-arbejdet. EU har en særlig pulje til formålet, som din 
kommunaldirektør kan orientere om, ligesom kommunen skal støtte ansøgningen. 

JUBILÆER 

Mange ønsker at gøre noget særligt ved deres jubilæer. Hvis man vil have støtte til 
det, er det en god ide at lave en jubilæumsfond, så man viser, at man også selv yder 
noget. 
Før man gør det, skal man have bestemt, hvilken form for begivenhed det skal være. 
Det afhænger af, om man vil lave et prestigearrangement med stjernespillere i 
hovedrollerne; eller man vil have en turnering, hvor ens egne medlemmer har en 
chance; samt ikke mindst af, hvor mange penge man tror, man kan skaffe. Evt. kan 
man bestemme sig først og så gå efter at skaffe selv ”umulige” beløb, hvilket stort set 
altid involverer at finde en (eller flere) hovedsponsor(er). Den begejstring, man i 
sådan en situation udviser, er næsten halvdelen af vejen til succes. 
En jubilæumsfond kan passende grundlægges på en generalforsamling, hvor 
formanden (eller en formand for en jubilæumsfond) under punktet eventuelt fortæller 
om den fond, der skal laves; opridser, hvad den helst skal udvikle sig til; hvordan 
man skal få den til at svulme, og fx slutter således af: - Jeg håber, at I alle vil være  
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med, og jeg foreslår, at vi lægger et solidt fundament i aften. Her lægger jeg den første 
”hund” - hvor mange af jer gør det samme, så vi er godt i gang! 
Har han haft den rette ildhu og selvtillid, er der allerede godt med penge i fonden. 
Derefter går man i gang med at finde en eller flere hovedsponsorer og søger støtte fra 
sin kommune. Det kan man evt. lade en professionel gøre mod en provision på 20%, 
som man ikke skal have ondt af. Som regel er det et spørgsmål, om man vil have kr. 
0 eller 80% af et stort beløb. Den samme professionelle reklamemand/fundraiser kan 
tegne annoncer til det nedennævnte program, bulletin etc. Imens samler man de 
indre beløb ind på forskellige måder, fx 
  

1. Man sælger amerikansk lotteri ved generalforsamlinger og juleafslutninger, 
ofte med præmier, som man har fået stillet til rådighed.  
 

2. Man laver turneringer med sponsorpræmier og et indskud, der går til 
jubilæumsfonden sammen med overskuddet fra kantinesalget. 
 

3. Man finder en butik, der vil udstille en skakopgave og evt. avertere den lokalt 
eller landsdækkende. Sponsor giver præmier og desuden et beløb for hver 
løsning, der indkommer (fra forskellige husstande). 
 

4. Man kan lave loppemarked/butik ved gågadearrangementer, kræmmer-
markeder  eller messer, hvor man fx vil kunne købe bøger til en gros-pris på 
forlag (eller lave aftale med den lokale boghandler), sælge dem og lade 
overskuddet gå i fonden. 
 

5. Lave opvisnings- eller udfordringsmatcher i butikker eller hos firmaer, som 
man får en på forhånd aftalt betaling for, og som til alles tilfredshed vil kunne 
give en masse presseomtale samtidig. 
 

6. Man samler sponsorbeløb eller naturalier ind fra firmaer. Mange firmaer vil 
ikke give kontanter, men er villige til at give naturalier, der kan bruges som 
præmier i turneringen eller i konkurrencer i arbejdet forud. Har man et 
medlem med ordet i sin magt, kan man af og til gøre sin turnering til et 
overflødighedshorn af præmier. 
 

7. Under selve turneringen kan man evt. tjene penge på kantinedrift, men der er 
mange fælder: Man skal have det fornødne mandskab; man skal have de 
nødvendige tilladelser, hvis man fx vil sælge mad, drikkevarer og slik (skal 
man fx momsregistreres); man skal sørge for at købe ind i rigtige mængder 
eller sikre sig, at man kan slippe af med, hvad man har tilbage efter stævnet. 
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8. Man kan evt. arrangere bankospil (pas på med tilladelserne, hvis det er 

offentligt). 
 

9. Man kan lave et lotteri, men her er igen mange farer. Man skal have de 
nødvendige tilladelser, men farligst er illusionerne om, hvor mange lodder 
man kan sælge. Her har mange brændt sig og fået jubilæet til at hænge ud ad 
halsen på medlemmerne, så mit råd er, at man ikke går denne vej. 
 

10. Er turneringen stor nok, kan man søge støtte hos sit distrikt, sin kreds eller 
DSU/DSUs Støtteforening. 
 

11. Man kan forsøge at tegne ”fadderskaber” for stærke spillere, som man vil 
invitere til sin turnering, og man kan evt. forsøge at skaffe billigere/gratis logi 
på lokale hoteller, som til gengæld vil blive nævnt på linje med andre 
sponsorer. 
 

12. Man skaffer smågaver, vareprøver etc. til en gavepose, som samtlige deltagere 
får udleveret ved turneringens åbning sammen med brochurer for kommunen 
og turneringens sponsorer. Sådanne gaveposer lader sig tit skaffe med et 
ganske imponerende indhold uden alt for voldsomme anstrengelser, og det er 
en af de ting, der straks stemmer et helt felt mere end venligt over for 
begivenheden. 
 

13. Man laver et flot og ambitiøst program, som kan give et substantielt overskud, 
hvis det gribes rigtigt an. Dette sidste må vi se særligt på. 
 

14. Man laver evt. under sin turnering en daglig bulletin/avis, som kan købes på 
spillestedet og downloades gratis fra internettet. Derved bliver den attraktiv 
at tegne annoncer i. 

TURNERINGSPROGRAM 

Det er så godt som umuligt at tegne annoncer til et program, hvis man blot vil have 
annoncøren til at støtte et godt formål. I stedet skal man foreslå, at man laver en 
elegant annonce, ”der får læseren til at studere annoncen, før han læser teksterne”. 
Det gør man ved at lade annoncerne have en form for skakmotiv, lige fra det banale: 
  
Vi er de bedste på vores felt. 
Det smarte træk 
Du bliver ikke mat, hvis du køber din skakbog hos 
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… til det lidt mere elegante 
 
Hos os er du kongen, og vi er i vores es for at betjene dig 
Enhver bonde føler sig som konge, hvis han spiser sit måltid i Restaurant … 
Dit parti må ikke gå i fisk, men fisk er godt hos … 
 
Kombinerer man humor med skakstillinger, der illustrerer teksten, kan man tjene 
store penge på et program. Lav fx et diagram, hvor samtlige brikker har skygger, så 
det ser ud, som om man ser dobbelt. Teksten derunder: Trænger du til briller, gå til 
…Eller en stilling, hvor kun dronningerne mangler, med underteksten: Hvor er 
damerne? De er gået i udstyrsmagasinet, hvor … 
Hvad der skal stå i programmet, er et kapitel for sig, men her holder vi os til det, der 
har med penge at gøre. 

AT FINDE EN HOVEDSPONSOR 

En hovedsponsor slår kun til, hvis han får noget for pengene. Derfor skal man være 
helt klar over, hvad man har at tilbyde, før man henvender sig. 
Det er vigtigt, at man ikke kommer med en attitude, der klart udtrykker: Egentlig er 
det her ikke pengene værd, men skak er en god beskæftigelse, der er værd at støtte, så 
det synes jeg, du skal gøre. 
Det virker ikke. Derimod skal du gøre det klart, at du har et godt tilbud. Et tilbud, 
som er billigt, fordi det endnu ikke er gået op for mange, hvor god reklame man kan 
få gennem skak, og den derfor stadig er usædvanligt billig. 
Det, du har at tilbyde en sponsor, er: 
Han kan sætte sit navn på turneringen. 
Han kan annoncere sit sponsorship. 
Han vil blive nævnt i alt materiale, herunder annoncering, der udsendes om 
turneringen. 
Specielt er der muligheden for at lave en internetside, hvor sponsor har sin egen 
afdeling og fx kan arrangere en verdensdækkende konkurrence, og hvor sponsors 
navn optræder i forbindelse med fx live dækning af runderne. 
Han får annonce i programmet, og hans navn optræder i spillelokalet, bl.a. stort i 
forbindelse med evt. demonstrationsbrætter 
De små navneskilte, alle får udleveret, når de før turneringen betaler indskuddet, 
bærer sponsors logo og/eller navn. 
Man nævner hans sponsorship, når man forsyner pressen med partier fra sin 
begivenhed. 
Man kan evt. tilbyde en hovedsponsor, at man arrangerer en simultan eller 
turnering i hans forretning, firma, med hans forretningsforbindelser eller lignende. 
Evt. kan turneringens officials optræde i T-shirts fra sponsor. 
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Turneringen kan evt. spilles med bræt, brikker og ure, som sponsor har indkøbt, og 
som bærer sponsors logo. 
Er der en daglig bulletin, vil sponsors navn være på forsiden af hvert nummer. 
Sørg for, at alle aftaler foreligger skriftligt. Selv, når du er bombesikker på, hvad der 
er aftalt, vil du opleve, at er ikke er enighed om, hvad det er; og uanset, hvor meget 
du tror på en sponsor, kan du blive skuffet. Jeg taler af mere end bitter erfaring!  

HUSK DEN LØBENDE PRESSEDÆKNING 

Husk, at det hele tiden er nødvendigt at lade pressen følge bestræbelserne. Lige fra 
nyheden om, hvilken begivenhed man vil lave, og at man har oprettet en 
jubilæumsfond; over nyheder om sponsorer, status på jubi-fonden, succes/fiasko for 
ansøgninger, resultater af støtteforanstaltninger, etc. Hele tiden med maksimalt 
fokus på de sponsorer, der allerede er  hus. 
Overvej hele tiden, om du har små skæve vinkler at tilbyde medierne: Usædvanligt 
unge eller gamle spillere; spillere, der har usædvanlige bedrifter eller hændelser i 
deres fortid; mærkværdige hændelser under partierne (et ur, der svigter; strømsvigt; 
sprængte vandrør – hvad som helst, der vil få læsere til at reagere på en eller anden 
måde). 

HUSK AT OPFYLDE ALLE INDGÅEDE FORPLIGTELSER 

Mange arrangører falder sammen efter afslutning af sidste parti og afsked med de 
sidste gæster, men skal man have alle sine penge i hus og mulighed for at komme 
tilbage, så sørg for at gøre alt færdig. Forfalder regninger først nu, så husk at sende 
dem ud straks. Hver eneste indgået forpligtelse skal honoreres, og alle væsentlige 
sponsorer skal have en tak fra klubbens formand, vedlagt evt. program, bulletin eller 
besked om, hvor på internettet man kan se sponsor nævnt. 

DU BEHØVER IKKE AT GØRE DET HELE! 

Bemærk, at ovenstående er et idekatalog, som man kan vælge fra. De færreste vil 
have kræfter til at gøre det hele. Vælg, hvad I mener kan være egnet for jer, og gå så 
i gang. Det vigtige er præcist at vide, hvad man vil, og gå ind for det med fuld musik. 
Så er det forbløffende, så mange penge der kan skaffes. 

 

  


