Formandens beretning
Så er det igen tid til at gøre status over sæsonen, der er gået. Først lidt om resultaterne fra sæsonen.
1. holdet reddede sig endnu en sæson i Mesterrækken. Det skete efter en lettere mirakuløs slutspurt,
hvor vi bl.a. overraskende fik uafgjort på Bornholm. Det er svært at tro på at det bliver ved med at
gå godt, når vi år efter år lige netop redder os i rækken, men indtil videre holder vi stand. Finn L og
Lars blev topscorere på 1. holdet.
2. holdet blev nr. 7 i B-rækken. Lidt skuffende, men alligevel en godkendt indsats af alle mand.
Svend Åge og Lars blev topscorere. Om 2. holdet bliver på 4 eller 8 mand til næste sæson afhænger
af interessen for at spille holdskak blandt klubbens medlemmer.
Som noget nyt deltog vi med et hold i pokalturneringen. Holdet kvalificerede sig til finalestævnet,
hvor det blev til en 9. plads i bredderækken.
Individuelt er det mest Daniel, der har gjort sig bemærket med at nærmest uhørt antal koordinerede
partier, og efter nogle op- og nedture er han nu igen tilbage som Mesterspiller. Undertegnede er
også blevet Mesterspiller for første gang, ikke mindst takket være min sejr i Gladsaxes
klubmesterskab.
Ellers er der ikke den store aktivitet, men nævnes skal dog Renés 12. plads i NATO-skak og Henrik
gik ubesejret igennem holdskaksæsonen for Malmö AS i den næstbedste svenske række.
Igen i år forsøgte vi noget nyt i efteråret. Først blev der spillet hurtigskak, der blev vundet af
undertegnede med maksimumpoints. Derefter havde vi en ”spil når du vil”-turnering. Også her var
det formanden, der vandt. Til gengæld blev Kenneth klubmester i lyn efter omkamp med Finn L.
KM er i skrivende stund desværre ikke afsluttet, da Per og Kenneth skal spille omkamp om titlen.
Det betyder også at vi endnu ikke har afgjort den samlede sæsonstilling. Forhåbentlig er det hele
afgjort når denne beretning læses op ved generalforsamlingen.
Der var fremgang at spore ved Viking Cup, hvor vi havde 48 deltagere. Heraf var der 20 juniorer,
men desværre ingen fra Frederikssund. Vi giver dog ikke op af den grund, og vi har påtaget os at
afholde junioramtsmesterskabet til november. Det skulle gerne bruges til at fange interessen fra
byens børn og unge.
Medlemsmæssigt oplever vi fortsat tilbagegang, men trods alt rart at se at der også er en vis tilgang
til klubben. Dansk Skak Union vil snart lancere nogle nye medlemstiltag, og vi skal være parate til
at udnytte dette til at få forøget klubbens medlemstal. Vi vil fortsat afholde Åbent Hus samt Skak på
Torvet, for at sikre at klubben kan profilere sig udadtil.
Hjemmesiden kører fortsat fint og klubbladet lever da endnu. Jeg må dog indrømme at jeg er lidt
træt af selv at levere over 90% af materialet til klubbladet. Set i lyset af at Steen flytter til Næstved,
Henrik har fået flere kassererpligter og jeg selv risikerer at blive arbejdsramt i den nærmeste
fremtid, så er vi nok nødt til at indskrænke bestyrelsens arbejdsbyrde, og her står klubbladet nok
først i rækken af mulige nedskæringer. Interessen for bladet virker heller ikke overvældende, og
meget af bladets indhold i forvejen læses på vores hjemmeside, så en løsning kunne være at erstatte
klubbladet med et resultatblad, dvs. et par A4-sider med de væsentligste resultater fra klubben.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle de øvrige, der er med til at holde klubben i gang og
samtidigt ønske alle en god skaksæson.

