Formandens beretning
Årets beretning ser vanen tro tilbage på sæsonen der gik, men der bliver også kigget frem imod den
forestående jubilæumssæson.
Holdskakken blev lidt af et antiklimaks oven på oprykningen sidste år. Trods det laveste antal afbud
i mange år, så var 1. holdet ikke i stand til at klare sig i 2. division. Undertegnede kunne nøjes med
3 point for at blive topscorer.
2. holdet endte sidst i rækken, men klarede sig faktisk pænt over forventning med to sejre og en uafgjort i 6
kampe. Kun to kæmpenederlag til Helsingør skæmmer en ellers godkendt indsats. Stefano, Valdemar og
Verner delte topscorerværdigheden med 3 points.
Vores hurtigskakturnering Viking Cup er efterhånden blevet et godt ”brand”, som det jo hedder på moderne
dansk. Skakspillere genkender navnet, og kommer igen år efter år. Hele 90 deltagere var der med denne
gang, og der skal holdes fast i succesen med et brag af en jubilæumsturnering i 2009.
Tak til hovedsponsor Topdanmark samt til alle jer, der mødte op og deltog eller hjalp med arrangementet.
Det er også værd at bemærke at turneringsaktiviteten er steget. Daniel er stadig suverænt den mest aktive
med over 100 koordinerede partier i sæsonen. Også Bendt, Stefano, Thomas A, Finn H, Valdemar, Finn L og
Per har deltaget i koordinerede turneringer, så man kan ikke klage over spillelysten. Resultaterne har dog
været beskedne, men Stefanos gruppesejr i Svogerslev skal i hvert fald nævnes.
Efteråret i klubben bestod primært af ”spil når du vil”. Daniel sejrede både i hurtigskakken og i turneringen
med lang betænkningstid. Formanden selv tog lynmesterskabet, mens der skulle omkamp til for at finde
klubmesteren. Det blev Per, der besejrede Finn L 2-0. Dermed blev det også bestyrelsen, der dominerede den
samlede sæsonstilling. Formanden vandt foran Bendt, Per og Finn H.
Økonomisk har det igen været en god sæson for klubben, og der er udsigt til et fornuftigt overskud. Øl- og
kaffekassen leverer et godt bidrag, og samtidigt forsøger vi at være holde administrationsudgifterne nede. Vi
har heldigvis heller ikke nogen medlemmer i restance – kun nogle enkelte, som af og til betaler lidt for sent.
Med 2007/2008 sæsonen vel overstået er det nu tid til at kigge lidt fremad mod 100 års jubilæet.
Jubilæumskomiteen har fundet frem til nogle arrangementer, som skal afholdes i forbindelse med jubilæet:
- Jubilæumsturnering á la Viking Cup
- Jubilæumsreception på 100-års dagen d. 20. februar 2009.
- Jubilæumsmiddag som afslutning på sæsonen.
- Desuden arbejdes der på en venskabsmatch, men denne er i skrivende stund endnu ikke aftalt.
Der er selvfølgelig stadig en del detaljer, der skal fastlægges, og hvis der er tid og kræfter, så kan der komme
flere arrangementer på listen. Samtidigt er det vigtigt at vi hele tiden sørger for at vi holder os til de to
hovedårsager til at vi vil bruge tid og kræfter på jubilæet:
- At skabe maksimal omtale omkring klubben. Vi har en gylden chance for at bliver eksponeret i
lokalområdet, og den skal udnyttes.
- At fejre jubilæet på behørig vis.
Jeg vil gerne slutte af med at sende en tak til bestyrelsen, der har arbejdet forbilledligt for klubben. Også tak
til de øvrige medlemmer, der har påtaget sig opgaver – såvel store som små. Endelig synes jeg at vi skal
sende en tanke til Svend Åge Jensen, der døde tidligere i år. En ægte klubmand, som har tjent Frederikssund
Skakklub godt igennem mange år.

