Formandens beretning
Sæsonen 2009-2010 var på mange måder mindst lige så begivenhedsrig som sæsonen før, hvor vi
holdt 100 års jubilæum. Vi kan i hvert fald ikke klage over at der ikke sker noget i vores gamle
klub. Jeg vil lægge ud med årets resultater og derefter bevæge mig over i det organisatoriske.
1. holdet skulle endnu en gang bide skeer med de store i 2. division. Denne gang i en gruppe med
større geografiske afstande, men også en gruppe hvor vi havde bedre chancer end sidst vi spillede
divisionsskak. De så fremragende ud efter 4 runder, hvor vi lå á point med Køge på 1. pladsen, men
3 afsluttende nederlag sendte os ned på en ekstremt ærgerlig 7. plads og vi må ned i Mesterrækken
igen. Jeg vil ikke trampe meget mere rundt i det, men blot konstatere at det nok er den mest bitre
oplevelse jeg har haft i de 15 år jeg har spillet 1. holdsskak.
Thomas Johansson scorede fornemme 5/7 på 1. brættet, og vi kan kun ærgre os over at både han og
Janne næppe stiller op for os i næste sæson.
2. holdet var til gengæld en positiv oplevelse med 4 sejre i 6 kampe og en flot 2. plads. Desværre
betød det store nederlag i 1. runde at de aldrig kom i nærheden af 1. pladsen. Der blev scoret pænt
over hele linien, men Stefano skilte sig alligevel ud med 4½/6.
I de interne turneringer vandt Per hurtigskakken, undertegnede vandt ”Spil når du vil” og Kenneth
tog sig af lynmesterskabet. Klubmester blev Per efter et dramatisk finale-parti mod Formanden.
Dermed tog Per sig også af den samlede sæsonstilling foran Stefano, Valdemar og Aage.
Viking Cup er fortsat en af landets stærkeste hurtigskakturneringer – måske endda den stærkeste. 82
deltagere var en lille nedgang i forhold til de seneste par år, men stadig ganske flot. GM Sune Berg
Hansen tog sejren på bedre korrektion end IM Jens Kristiansen. Desværre var der ingen præmier til
frederikssunderne denne gang.
Det er vel næsten overflødigt at nævne at Daniel endnu en gang var den mest aktive
turneringsdeltager. Det giver nogle gevaldige op- og nedture ind imellem, men herfra skal der lyde
ros for den store spillelyst. Jeg vil ikke nævne alle hans resultater, men han var ganske tæt ved at
vinde sin stærke gruppe i en af ”First Saturday” turneringerne i Budapest.
I Politiken Cup havde vi hele 5 deltagere med, Thomas J, Per, Daniel, Finn L og Thomas A, uden at
de for alvor gjorde sig bemærket. Den eneste med ratingfremgang var Finn L, der især gjorde det
godt i første halvdel af turneringen.
Ved DM i Hillerød var klubben repræsenteret af Finn L, Valdemar og Thomas A. Her klarede
Valdemar sig forrygende, og det var kun nogle meget ærgerlige pointtab der holdt ham fra en
topplacering i gruppen. I øvrigt skal der herfra lyde et stort tillykke til Hillerød med 100 års jubilæet
og det flotte DM-stævne.
Også Bendt og Lars deltog i koordinerede turneringer i sæsonens løb. Endelig skal det nævnes at
Henrik var med sine 3/3 med til at sikre Team Malmø oprykning til den næstbedste svenske række.
På det organisatoriske plan kan vi nævne at Henrik og undertegnede fortsat sidder i 8. Hovedkreds
bestyrelsen. Jeg har også været involveret i den del opgaver som skakdommer, både ved DM i
Hillerød og ved Politiken Cup.
Klubben kan igen i år notere overskud på finanserne. Dette skyldes ikke mindst en pæn indtægt i
forbindelse med salg af de mange bøger, som klubben fik foræret af Svend Åge Jensens familie,

hvilket de naturligvis skal have en stor tak for. Vi har også fået lavet en ny sponsoraftale med
internetsiden Casinotop10.dk, så klubbens økonomi er vanen tro bundsolid.
Klubbladet Skaknyt har desværre måtte lide noget der minder om en død i stilhed. Ikke fordi at
bestyrelsen decideret har besluttet at nedlægge det. Det har bare ikke virket som umagen værd at
bruge de organisatoriske kræfter på klubbladet, som hovedsageligt bestod af allerede kendt stof fra
hjemmesiden. Så hellere bruge krudtet på andre opgaver. Hjemmesiden er til gengæld
velfungerende, når man ser bort fra at den var nede i en lang periode i foråret, hvor vores
webudbyder mildest talt var i store vanskeligheder. Nu er siden flyttet til en anden udbyder, så
problemerne burde være ovre.
Rent PR-mæssigt har vi gået lidt mere stille med dørene her efter jubilæet. Vi fik dog luftet
kæmpeskakspillet til havnefesten, hvor vejret for en gang skyld var med os.
Her efter sæsonens afslutning fik bestyrelsen lige pludselig travlt, da Falkenborgskolen meddelte at
på grund af ombygning kunne vi ikke længere benytte skolen som klubbens tilhørssted. Det er lidt
vemodigt at skulle flytte derfra, efter at vi har haft klubaftener der i de seneste 32 år. Som erstatning
har vi for den kommende sæson fået lov at være på ældrecenteret Lundebjerggaard. På enkelte
punkter vil flytningen nok føles som et tilbageskridt, og der vil sikkert også komme nogle
indkøringsvanskeligheder. Jeg mener dog også at på rigtigt mange punkter vil det faktisk være en
forbedring, og jeg håber at medlemmerne vil tage godt imod de nye forhold. Tak til alle, der hjalp
til i jagten på nye lokaler.
Sluttelig vil jeg gerne komme med en opfordring til at støtte op om Viking Cup, som er en tung
arbejdsopgave at løfte for bestyrelsen. Der bliver lagt adskillige arbejdstimer i organiseringen både
før, under og efter turneringen. Derfor synes jeg at det er ærgerligt når så få medlemmer hjælper til
den ene dag om året. Opgaver som opstilling, kantinedrift, turneringsledelse, oprydning og
rengøring hænger udelukkende på bestyrelsen samt nogle få trofaste medhjælpere. Det er altså lidt
småsurt at gå og vaske gulv i Elværket efter at have været i gang 12 timer i træk. Hvis vi fortsat skal
arrangere Viking Cup, så er det essentielt at hele klubben bakker op om turneringen. Ellers ender
det med at bestyrelsen ikke orker at arrangere Viking Cup længere.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle klubbens medlemmer en god sæson. Kom i klubben og spil
noget skak. Tag gerne dine venner med, eller fortæl dem om skakspillets glæder. Skak er sjovt og vi
vil gerne dele fornøjelsen med mange flere.
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