
Formandens beretning 

 
Så er det endnu engang blevet tid til at gøre status over et forgangent års aktiviteter i skaklubben. 
 
Medlemstallet er mig bekendt 32, en meget beskeden tilbagegang på 1 i forhold til sidste år, så vi 
har fortsat ikke mærket så meget til den medlemskrise som mange andre skakklubber har været inde 
i. Men selvfølgelig kan vi godt bruge flere nye medlemmer og meget gerne talentfulde juniorer! 
Men det er glædeligt at trenden fortsætter med at gamle og passive medlemmer vender retur   
således er Daniel nu tilbage i klubben og minsandten om ikke også Svend Aage efter adskillige års 
fravær er blandt os i aften. 
 
Klubmesterskabet havde deltagelse af  18 mand, ikke helt så mange som sidste år, men stadig 
tilfredsstillende. 
 
Vores førstehold, som mange havde dømt til nedrykning gjorde en fin figur og blev problemløst nr. 
4 i rækken. Jørgen Scheuer blev topscorer med imponerende 5½ points. 
  
Vi er ikke favoritter til næste år, som byder på en ret jævnbyrdig række, men med lidt tur i den og 
med alle med fra sidste år, bør vi kunne bide os fast i toppen. ”Frederikssund i 3. division” er nok 
stadig ønsketænkning, men lad os da bare hviske det i krogene og så se hvad de første par kampe i 
den ny sæson bringer spændende bliver det i hvert fald! 
Andetholdet startede som sidste år lidt slapt, men som det også skete sidste år kom der hul på 
ketchupflasken med et par gode afsluttende resultater og en fuldt tilfredsstillende 4. plads. Thomas 
Larsen blev topscorer med 3½ points. Til næste år bør holdet problemløst ligge i den bedste halvdel 
af rækken.  
 
Vores juniorer er enten faldet for aldersgrænsen eller blevet passive, så her er der ikke meget at 
berette i år. 
 
Viking Cup skrumpede i år ind til 58 spillere, og for en gangs skyld med lidt arrangementsmæssige 
komplikationer, da vi undervejs i turneringen måtte give plads for skolekomedien!  Men vi kom da 
igennem med Kim Pilgaard som samlet vinder og Michael Rasmussen som eneste præmietagende 
FsS’er med en 3. plads samt en spurtpræmie i 2. kl. 
 
Af interne turneringer vandt Thomas Larsen hurtigskakturneringen mens Steve Haagensen og 
Tommy Petersen tog sig af de øvrige grupper. Vinterturneringen blev vundet af Kenneth Haagensen 
mens Finn Holm og Ejvin Madsen vandt de øvrige grupper.  KM i lyn blev vundet af Kenneth 
Haagensen mens Ejvin Madsen vandt B-gruppen. Endelig blev Jørgen Scheuer en overbevisende 
klubmester og her blev de øvrige grupper vundet af Finn Larsen, Steve Haagensen og Ejvin 
Madsen. 
 
Mig bekendt er ingen af klubbens spillere rykket op i EMT? 
Vores 90 års jubilæumsturnering var vi desværre nødt til at aflyse pga. for få tilmeldinger. 
 
Klubbladet og hjemmesiden kører stadig fornemt under Thomas’ ledelse og det er vist få klubber 
der har en så omfattende og hurtig informations formidling! 
 



Per Rasmussen var igen i år sponsor med rundhåndede præmier til både vores interne turneringer og 
til Viking Cup. Og minsandten om han ikke endda ofrede sig som neutral kampleder til en 
førsteholdskamp, hvor vi ikke havde andre kamplederkandidater. Så husk at støtte HJ Chess Import! 
  
Årets regnskab byder på et pænt overskud, så klubbens økonomi er heldigvis sund og bestyrelsen 
foreslår da også uændret kontingent. 
 
Vores lokaler i kantinen er vi faldet fint til i, og vi blev ikke henvist til andre lokaler nogle 
hverdagsaftener overhovedet. 
Vi har nu rygeforbud frem til kl. 21:30 i lokalerne, men lad os diskutere om det er for meget eller 
for lidt restriktivt.   
 
Samarbejdet i bestyrelsen har som sædvanligt fungeret godt og det er bestemt ikke derfor at jeg, 
som det vil være de fleste bekendt, vil forlade formandsposten. Det skyldes udelukkende at jeg har 
lagt mig familie og nu også hus til, så der bliver rigeligt at se til på den private front de næste par år. 
Sammenholdt med et lidt stressende fuldtidsarbejde i København er det urealistisk at afse tid til 
også at trække i trådene i klubben og møde op regelmæssigt de nærmeste år. Men jeg vil dog 
fortsætte i bestyrelsen et år mere, hjælpe til efter behov samt spille klubmesterskab og hold, så helt 
slippe for mig gør I nu ikke!! 
 
Til sidst vil jeg gerne ønske medlemmerne en god sommer - lad os håbe at den fortsætter ligeså 
godt, som den er begyndt og på gensyn til den nye sæson i august! 
 


