
Formandens beretning 

 
Sæsonen 2004-2005 har været lidt af en nedtur for Frederikssund Skakklub – både medlemsmæssigt 
som resultatmæssigt. Lad os starte med holdturneringen, hvor 1. holdet blev ramt af masseafbud og 
lå på sidstepladsen igennem det meste af sæsonen. En fremragende slutspurt sikrede dog en 5. plads 
og dermed en ny sæson i Mesterrækken, selv om vi var underratede i alle kampe. Topscorer blev 
Finn Larsen med 4½ pt. 2. holdet havde ironisk nok ikke de samme problemer med at stille hold. 
Det blev til en pæn 4. plads efter at man havde været ubesejret mod topholdene, mens man tabte til 
alle bundholdene. Svend Åge blev endnu en gang topscorer med 5 pt. 
 
Fra de interne turneringer kan det nævnes at undertegnede vandt barometerturneringen foran 
Kenneth og Leif, mens Henrik blev klubmester i lynskak. I klubmesterskabet blev det meget 
overraskende Lars, der løb med sejren mens Per, Valdemar og Helge tog de øvrige præmier. 
I de eksterne turneringer har det først og fremmest været Daniel, der har repræsenteret klubben i et 
hav af turneringer. Han har opnået flere flotte gruppesejre undervejs, og det er bl.a. blevet til sejr i 
Hillerød bymesterskab. Resultatet har da også været, at han er tilbage i Mesterklassen efter et større 
formdyk. Årets flotteste enkeltpræstation stod René dog for, da han endte på 5. pladsen i NATO-
skak.  
 
Den årlige tradition med Viking Cup blev holdt i hævd, men 26 deltagere er alt for lidt, også selv 
om at det var snestorm den dag. Kenneth vandt den kombinerede Mester- og 1. klasse, mens de 
andre FsS’ere ikke gjorde meget væsen af sig. Vi fik også afholdt endnu en weekend EMT. Selv om 
arrangementet gik upåklageligt, så må vi nok udskyde næste EMT på ubestemt tid og i stedet bruge 
kræfterne på andre ting. Man kan også spørge sig selv om hvorfor Thomas A var den eneste der gad 
at sætte en weekend af til skak, når nu vi har en EMT i byen. 
 
Medlemsmæssigt er klubben inde i en svær periode. Vi har i det seneste års tid modtaget en del 
udmeldinger og enkelte endda med restance. Oven i det hele kom så Freddys og Kells dødsfald, så 
ulykkerne har virkelig regnet ned over vores lille klub. 
Vi skal dog ikke bare passivt se til at klubben bliver mindre og mindre. Noget må der gøres. Som 
nævnt skal vi nok til at prioritere kræfterne i klubben på en anden måde i den kommende tid. Der 
skal gøres mere ud af at profilere klubben udadtil. Bl.a. prøver vi at starte et samarbejde med 
Ungdomsskolen, som har modtaget 10 skakspil fra os. 
 
Der vil nok fremover ske nogle forandringer i sæsonprogrammet for at lette bestyrelsens arbejde. 
F.eks. mener jeg at det ikke kan være rigtigt at jeg som turneringsleder skal ringe rundt til 8-10 af 
deltagerne i KM for at få arrangeret en runde. Det bør være op til spillerne selv at få afviklet et 
udsat parti. Bestyrelsen overvejer også at lave et eksperiment med ”spil når du vil”-systemet, hvor 
der så ikke er behov for afbud. 
Vi har også længe været på udkig efter nye lokaler til klubben, men indtil videre ser det ikke for 
godt ud. Skulle der være nogen, der har idéer, så kontakt endelig bestyrelsen. 
 
Jeg vil slutte af med at sige tak til alle dem, der har været aktive i det organisatoriske arbejde i 
klubben. Uden jer ville klubben ikke eksistere ret længe. Specielt vil jeg gerne nævne Per Lund, der 
har taget et stort slæb i denne sæson, fordi flere af os andre har fået mindre tid til arbejdet i klubben. 
Jeg vil gerne ønske alle en god skaksæson og jeg håber at alle i klubben vil arbejde for at vi kan få 
vendt udviklingen og igen skabe fremgang i FsS. 


