Formandens beretning
Som traditionen foreskriver, så vil jeg i beretningen prøve at komme ind på de resultater og
begivenheder, som har præget klubben i den forgangne sæson.
Resultatmæssigt set har det været en fremragende sæson, ikke mindst takket være 1. holdets
overraskende oprykning til 2. division. Holdet har i de seneste år måtte kæmpe hårdt for at undgå
nedrykning, men denne gang rykkede vi altså op takket være en flot slutspurt. Holdleder Per gik
forrest ved at gøre rent bord – 7/7!!
2. holdet klarede sig hæderligt med en 5. plads, som dog var tæt på at blive et par placeringer bedre.
Det er som sædvanlig rart at se, at viljen til at spille på 2. holdet er stor, og vi slap igennem sæsonen
uden på noget tidspunkt at stille med færre end 8 mand til kampene. Bendt og Valdemar blev
topscorere med 3/5.
For andet år i træk var vi med i Pokalturneringens bredderække, og denne gang var præstationen
endnu bedre end i sidste sæson. I kvalifikationen blev det til en 1. plads, og ved finalestævnet endte
vi som nr. 5 efter at have været med i toppen hele tiden. Stefano blev topscorer med 5/6, hvilket var
den bedste score på 4. bræt i bredderækken.
Viking Cup blev også en succes med 65 deltagere – det højeste antal siden midten af 90’erne. Tak
til Topdanmark for sponsoratet af 1. præmien, der formentlig var en væsentlig årsag til at
Mesterklassen var den stærkeste i mange år.
Igen i denne sæson har Daniel været den mest aktive. Han har spillet omkring 20 forskellige
turneringer, heraf en i Barcelona og to i Ungarn. I alt er han nået op på 129 koordinerede partier i
sæsonen. Dertil skal lægges klubturneringerne og nogle hurtigskakturneringer. Sikke en spillelyst!
Der er også andre, der har været aktive. René scorede 4/7 i NATO Chess og sluttede uden for top
10. Bendt og Stefano har deltaget i et par EMT’er, hvor det bedste resultat var Stefanos 2. plads i
hans gruppe i NSU Open. Formanden har også selv været på banen med en forfærdelig turnering i
Øbro og en fin 2. plads i Hillerød byturnering.
I klubturneringerne var Daniel ret suveræn. Stefano tog sejren i ”Spil når du vil”, men ellers gjorde
Daniel rent bord. Han vandt først hurtigskak, fulgt af KM i lyn efter omkamp mod formanden. Til
sidst tog han KM efter at han har været tæt på i flere år. Samtidigt vandt han også den samlede
sæsonstilling foran Aage, Lars og Stefano.
Af øvrige arrangementer kan nævnes, at vi har haft åbent hus, der dog ikke ligefrem var den store
succes. Skak på Torvet var ved at regne væk, men vi fik da alligevel lokket nogle interesserede folk
til, selv om det ikke umiddelbart kastede medlemskaber af sig. Tæppeland i Frederikssund har i
øvrigt sponsoreret et nyt kæmpeskakbræt til os, og det kommer i brug ved Skak på Torvet d. 11.
august.
Frederikssund Skakklub er en organisatorisk velfungerende klub, med hvad jeg må betegne som et
højt informationsniveau både via hjemmeside og klubblad. Aktiviteten blandt medlemmerne er god,
og vi fastholder vores aktivitetsniveau. Økonomien er sund, og vores kasserer kan igen i år
præsentere nydelige tal på bundlinien. Klubbens altoverskyggende problem er det faldende
medlemstal, som nu er nede på 19. Heldigvis er det mest de passive medlemmer, som vi har mistet

på det seneste, og det gør heller ikke så meget at vi mister et par medlemmer årligt, hvis bare at vi
samtidigt får nogle nye folk ind. Der skal gøres en indsats for at få gjort klubben synlig udadtil.
Klubben har 100 års jubilæum i 2009, og det vil være en god mulighed for at få skabt noget omtale i
Frederikssund og omegn. Bestyrelsen er netop gået i gang med den indledende planlægning, og har
man idéer til jubilæumsaktiviteter, så kom gerne med dem.
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.

