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Sæsonen 95/96 blev på mange måder desværre noget skuffende for skakklubben. 
Vores hold i holdturneringen måtte efter 7 nederlag i træk rykke ned i B-gruppen, den dårligste 
placering i historisk tid. På forhånd havde vi regnet os selv for en af opryknings-kandidaterne, men 
mange afbud, elendigt spil og bedre modstandere end forventet gav bagslag. Topscorer blev Per 
Lund med 3½ point, endda kun for 4 kampe. 
 
Også økonomien, der ellers har været flot i en årrække fik sig et skud for boven, specielt fordi 
Bornholms-rejsen blev meget dyrere end forventet. Pengene kan dog i første omgang tages fra vores 
jubilæums-opsparing, så må vi bare være lidt mere mådeholdne, når vi engang fejrer vores næste 
jubilæum. Medlemstallet er det samme som sidste år, 31, men vil dog nok i den nærmeste fremtid 
falde noget, når Allan rydder ud i passive medlemmer i kontingent-restance. Vores kontingent er 
lavt i forhold til andre klubber og når over halvdelen af dette går direkte videre til DSU, er der 
simpelthen ikke råd til “dårlige betalere”. 
 
Hvad juniorskakken angår, arrangerede Frederikssund igen i år amtsmesterskabet i junior-skak, ca. 
60 deltagere og gode lokale resultater, Henrik Mikkelsen vandt overraskende A-gruppen og klarede 
sig siden pænt ved DM, mens Peter Christiansen og Nino Stojkovic blev nr. 3 i hhv. B- og D-
gruppen. Frederikssund tager nok til næste år endnu en tjans med koordinering af 
skoleskakaktiviterne, men mon så ikke det bliver det sidste år. Rygtet siger, at skoleskakken på 
Falkenborgskolen stopper nu med Vagns flytning, men heldigvis er der jo stadig skoleskak på Den 
Private Realskole. 
Desværre mistede et par af vores juniorer modet i løbet af sæsonen, men på plus-siden skal dog 
også nævnes, at de resterende juniorer i klubben bliver bedre og bedre. Et forsøg på at arrangere 
juniorskak inden den sædvanlige klubaften mislykkedes p.g.a. manglende tilslutning. Til gengæld 
blev et Åbent Hus arrangement en succes med ca. 15 skoleskak-spillere anført af Søren Schou. 
 
Årets Viking Cup bød på en nedgang i deltagerantallet til beskedne 61, men forløb ellers som smurt. 
I Renés fravær gjorde Allan Kimose rent bord ved først at vinde efterårsturneringen foran Thomas 
Larsen, Rene Mortensen og Valdemar Engmann samt dernæst klubmesterskabet foran Per Lund og 
Flemming Holst. Thomas Larsen vandt B-gruppen, Peter Christiansen C-gruppen. 
Årets lyn-titel gik til Daniel Andersen foran Per Lund. 
Klubbens medlemmer har traditionen tro været ret passive i EMT'er, men det skal dog næv-nes at 
både Finn Holm og Henrik Mikkelsen rykkede op i 2. klasse. 
Også i år har der været et fint arbejde i bestyrelsen, desværre har Allan nu meddelt, at han tager sig 
en pause som kasserer og det betyder at vi kraftigt må opfordre alle klubbens medlemmer til at 
melde sig under fanerne, enten som bestyrelses-medlemmer eller på andre tjanser som f.x. øl-mand 
og klubblads-skribent. Ellers belaster man den resterende bestyrelse, og specielt den gamle formand 
så hårdt, at alternativet er, at man til næste år må sige farvel til Viking Cup og/eller vælge ny 
formand. 
 
Vores mål for næste år må være at rykke op i A-rækken igen samt at få flere junior-medlemmer og 
rent organisatorisk at fordele arbejdet på flere hænder end det nu er tilfældet. 
Jeg vil gerne til slut ønske medlemmerne en god sommerferie og på gensyn til en ny sæson i august. 
 
Per Lund 


