Formandens beretning
Så er endnu en sæson i skakklubben forbi og det er tid til den traditionsrige status over det
forgangne år.
Medlemstallet er nu 33, en fremgang på 1 i forhold til sidste år, så den pæne medlemsfremgang
forrige år har bidt sig fast, og selvom et par passive medlemmer har forladt klubben i det forgangne
år, er det altså blevet mere end opvejet af nye aktive, der er kommet til. Vi har både fået helt nye
medlemmer, men også et par gamle kendinge Jørgen Scheuer og Finn Larsen er vendt tilbage i
klubben.
Klubmesterskabet sluttede med deltagelse af 21 mand og her skal vi mere end et årti tilbage for at
finde et tilsvarende antal.
Vores førstehold vandt 5 kampe og spillede 2 uafgjort, og det indbragte en placering som nr. 2 af 12
og en velfortjent oprykning til mesterrækken, hvor vi sidst var i sæsonen 89/90, altså et gensyn efter
10 års fravær. Selv A-rækkens vindere, Espergærde 2, blev banket i sidste runde efter en heroisk
indsats fra alle 8 spillere.
Spændende, hvordan det vil gå næste år, men mindre vi får forstærkning bliver det nok en hård
kamp for ikke at rykke ned igen. Kenneth Haagensen blev topscorer med 5½ point.
Andetholdet blev genoplivet i år, og lagde forsigtigt ud med et nederlag og en uafgjort. Men så var
der kommet hul på bylden og 3 afsluttende storsejre gav en samlet andetplads og hermed oprykning
til B-ækken. Peter Christiansen og Charbel Charro blev topscorere med hver 4½ points. Også dette
hold bliver spændende at følge næste år, men der er dog så meget potentiale i holdet, at de nok skal
klare sig i B-ækken.
Så ialt oprykninger til begge hold, et imponerende men velfortjent resultat til klubben.
Vores juniorer har været ret passive i år, men nævnes skal det dog, at Henrik Mikkelsen sluttede sin
junior-tid med for 4. gang i træk at vinde amtsmesterskabet for 17-20 årige og desuden blev han
også vinder af Junior Grand Prix i samme aldersklasse.
Viking Cup skrumpede i år ind til 62 spillere, men var igen en arrangementsmæssig succes og igen i
år holdt frederikssunderne ikke tilbage, idet Kenneth Haagensen blev nr. 2 i 1. klasse, mens Rasmus
Olsson blev nr. 4 og Steve Haagensen nr. 5 i 3. klasse.
Af interne turneringer vandt Henrik Mikkelsen igen i år hurtigskakbarometerturneringen, denne
gang foran Kenneth Haagensen, Finn Holm og Valdemar Engmann.
René Nielsen vandt KM i lyn, mens Per Lund tog sig af B-gruppen og Steve Haagensen vandt Cgruppen.
René vandt også det rigtige KM, her vandt Per Lund, Leif Bernard, Rasmus Olsson og Tommy
Petersen de øvrige rating-grupper.
Forsøgsvis blev deltagerne delt op i 2 grupper, og det blev en stor succes med mange flere tætte
partier og overraskelser end vi er vant til at se.
Kenneth Haagensen rykkede op i 1. klasse og Michael Rasmussen i 2. klasse.

Vi deltog igen i år i kulturarrangementet ”Den eventyrlige nat”, hvor vi spillede på torvet med
kæmpe skak.
Klubbladet barslede under Thomas’ ledelse igen i år med 4 kæmpenumre, og samtidig fik Thomas i
år søsat klubbens hjemmeside på Internettet, nok en af de flotteste og hyppigst opdaterede indenfor
genren.
Åbent Hus arrangementet blev til gengæld en fiasko, ingen fremmødte, desværre blev det også først
varslet i avisen samme dag, som det blev afholdt.
Junior-leder Niels Jørgen Fries Nielsen var på besøg, han fortalte om junior-skakken, hvorefter han
gav en ur-simultan.
Vi fik også en sponsor i år, nemlig Per Rasmussen, Chess Import & Consult, som generøst gav både
gav præmier til barometerturneringen og spurtpræmier til Viking Cup mod at få annoncer i
klubbladet og stand og omtale til Viking Cup. Forhåbentlig kan samarbejdet fortsætte til næste år.
Årets regnskab byder på et mindre overskud, men det er først og fremmest den meget omtalte
kommende kontingent-stigning til DSU, der gør, at bestyrelsen igen i år må anbefale en kontingentforhøjelse, vi havde jo håbet, at det kunne vente lidt, men klubbens udgifter vil jo selvsagt vokse en
del det kommende år.
Vores nye lokaler i kantinen var efter min mening en succes og en gevinst i forhold til de tidligere
lokaler. Vi var lidt bekymrede for hvor mange gange vi ville blive flyttet i løbet af året, men vi slap
med en enkelt aften.
Samarbejdet i bestyrelsen har forløbet godt og arbejdet har været fordelt på mange hænder. Vi vil
dog gerne have endnu flere inddraget, specielt hvad angår at åbne/lukke klubben og rydde op.
Alt i alt synes jeg sæsonen har været den bedste for klubben meget længe, i hvert fald i den tid, jeg
har været formand og jeg ser frem til næste år, hvor de vigtigste mål må være at fastholde holdene i
deres nye rækker, markere 90-års jubilæet og fastholde og selvfølgelig allerhelst udbygge antallet af
medlemmer.
Tak for det forgangne år og på forhåbentlig gensyn til sæson-starten i august!!

