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Så er det tid til at gøre status over den forløbne sæson, og jeg vil starte med at nævne sæsonens 
resultater. 
For 1. holdets vedkommende så det lidt skidt ud inden sæsonstart, men så meldte René og Daniel 
sig under fanerne igen, og det blev til en hæderlig 4. plads i Mesterrækken uden at vi på noget 
tidspunkt var i nærheden af at rykke op eller ned. Topscorer blev Henrik med 4/5. 2. holdet fik lige 
netop en 3. plads i B-rækken uden dog at være i nærheden af rækkens to bedste hold. Trods alt en 
fin indsats, hvor det bl.a. blev til en 7-1 sejr undervejs. Svend Åge blev topscorer med 3½/5. 
 
I klubturneringerne gik vi tilbage til en lettere modificeret udgave af den gamle barometerturnering, 
hvor Henrik vandt suverænt foran Finn L og Leif. KM i lyn gik til Daniel, mens Finn H tog sig af 
B-gruppen. 
KM blev i år en usædvanligt spændende og tæt affære. Til sidst så det ud til at det ville blive en 
kamp mellem Kenneth og Henrik, men højst overraskende tabte de begge i sidste runde, og i stedet 
var det Per L og Daniel, der skulle i omkamp. Efter remis i det første parti, blev det Per, der trak det 
længste strå i det komplicerede parti nr. 2. Tillykke til Per med hans andet klubmesterskab! De 
øvrige præmietagere i KM var Daniel, Steve og Freddy. 
 
Det er glædeligt at se lidt mere aktivitet i koordinerede turneringer. Især Daniel har spillet meget i 
den forløbne sæson. Finn L’s præstation i 8. HK’s jubilæumsturnering bør fremhæves. Han vandt 
hele 105 ratingpoints, og spillede lige op med flere højtratede modstandere. Jon og Per P gjorde det 
begge flot med 2. pladser ved DM. Desuden er Henrik kommet tæt på de 2000 i rating, og i al 
beskedenhed har jeg selv vundet en del rating. Jeg var endda tæt på at blive klubmester i Gladsaxe! 
Endelig skal det også med at René opnåede en 29. plads ved NATO-skak, hvor han var holdkaptajn 
for det danske hold. 
 
Endnu en gang arrangerede vi Viking Cup, men deltagelsen var dog lidt skuffende. Vi kan dog 
glæde os over at vi fik nogle lokale juniorer til at deltage, og jeg er sikker på at de alle havde en god 
og sjov dag, og vi håber at de kommer igen til næste år. 
I weekenden 24.-26. september vil vi arrangere en 5 runders koordineret turnering på Elværket. Jeg 
håber at rigtigt mange af vores medlemmer vil være med til at gøre turneringen til en succes ved 
enten at deltage eller give en hånd med til det organisatoriske. 
 
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at lede efter bedre spillelokaler. Vi vil f.eks. meget gerne ind 
på Dagcenteret på Heimdalsvej, hvor der er udmærkede faciliteter. Problemet er dog at der pt. kun 
er ledigt om mandagen, hvilket har vist sig at være en dårlig dag for mange af klubbens 
medlemmer. Bestyrelsen modtager gerne forslag til alternative spillesteder. 
 
Pr. 1/7-04 har klubben 27 medlemmer. Vi har således holdt nogenlunde stand mod den generelle 
medlemsflugt fra DSU, men der er alligevel grund til at være bekymret for klubbens fremtid. 
Medlemmernes gennemsnitsalder er ca. 51 år, og hvis der ikke snart bliver tilført noget ”nyt blod”, 
så bliver det svært at holde klubben kørende i længden. Det er fint at der stadig er et skoleskakhold 
på Den Private Realskole, men hvis der ikke kommer nogen videre til skakklubberne, så går meget 
af det gode arbejde til spilde. Hvordan får vi tiltrukket nye medlemmer til klubben? Er der nogen, 
der har gode idéer, så hold jer endelig ikke tilbage. 
 



Et af klubbens aktive medlemmer inden for det organisatoriske er Finn H, og jeg vil lige benytte 
lejligheden til at rose ham for et udmærket arbejde med øl/-kaffekassen, som hver sæson giver et 
pænt overskud. En anden af de aktive er Verner, der dog har valgt at stoppe i bestyrelsen. Herfra 
skal lyde en tak for indsatsen, og vi håber at vi stadig kan få glæde af Verners hjælp til bl.a. Viking 
Cup og lignende arrangementer. 
Jeg håber at flere af klubbens medlemmer fremover vil hjælpe med at aflaste bestyrelsen, så vi kan 
bruge flere af vores kræfter på at profilere klubben udadtil. Især har det været et problem at for få 
gider at hjælpe med at stille brikker op, og rydde op efter sig. Det burde egentlig ikke være særligt 
svært hvis alle giver en hånd med, for det kan ofte være ret irriterende for de 3-4 sidste personer at 
skulle rydde op efter de 10-12 øvrige, der bare er taget hjem. 
Med den lille opsang vil jeg ønske alle i klubben en god sæson, og jeg håber at vi får mange 
fornøjelige timer ved skakbrædderne. 
 

Thomas Larsen 


