Formandens beretning
Jeg vil vanen tro dele beretningen op i en resultatmæssig og en organisatorisk del.
1. holdet sluttede på en lidt skuffende 4. plads efter at have ligget godt til i kampen om 2. pladsen
det meste af sæsonen. En del afbud og flere præstationer under niveau kostede muligheden for en
topplacering. Stefano blev topscorer med 4 point.
2. holdet var fra start af med i topkampen, men tabte pusten en anelse til sidst. 3. pladsen var dog
godkendt i en tæt række. Også her blev Stefano topscorer. 5 points var nok. Stefano spillede i alt 13
holdkampe, Finn H spillede 11 og Leif spillede 10. Det er fint at der er nogle energiske folk der
spiller mange kampe, men det er også et tegn på at vi har for få holdskakspillere, så vi skulle gerne
have flere spillere at fordele kampene på.
Internt i klubben vandt Kenneth hurtigskakken, mens Formanden tog ”Spil når du vil” og
lynmesterskabet. Han lå også længe til at gentage sidste års klubmesterskab, men Daniel nåede op
til sidst og endte med at vinde omkampen. Formanden vandt den samlede sæsonstilling foran
Thomas A, Jørgen og Daniel.
Kigger vi udenbys, så har både Finn L og Leif deltaget i KSUs dagturneringer, mens Thomas A
også har spillet en enkelt EMT. Ellers ligger aktiviteten primært hos Daniel, der har spillet både
indenlands og udenlands i den forløbne sæson. Der har dog ikke været resultater, der har givet
særlig anledning til at blive fremhævet.
Til gengæld skal det nævnes at Daniel er udnævnt til FM. Ganske vist er det nogle år siden at han
opfyldte kravet om at have 2300 i ELO, men ikke desto mindre fortjent alligevel. Nu vi er ved
titlerne, så er Formanden udnævnt til FIDE Arbiter, og forhåbentlig kommer titlen som
International Arbiter i hus i løbet af det næste års tid.
Viking Cup var endnu en gang stærkt besat med GM Lars Bo Hansen som vinder. Vores
rundelægningscomputer fik hedeslag undervejs, men med en koncenteret indsats blev turneringen
reddet og vi har stadig en af landets førende hurtigskakturneringer. Arbejdsindsatsen blev fordelt
lidt bedre denne gang, men indkøb er et problem, og så duer det ikke at de 3 folk, som åbner
Elværket kl. 8, også er de samme 3 folk, som står med gulvvask og anden rengøring til sidst.
Arbejdsbyrden bør kunne bredes mere ud.
Sæsonens nye initiativ var juniorskak, og jeg må sige at jeg er positivt overrasket over hvor godt det
er gået. Det bliver spændende at se om det lykkes at indmelde en flok juniorer i den kommende
sæson.
Stor ros til Aage og Jørgen, som har lavet et kæmpe arbejde for at få startet juniorskakken med god
hjælp fra Thomas A og Per. Jeg kan kun opfordre til at give et nap med, så det ikke hænger på alt
for få personer, som ender med at blive trætte af arbejdet.
Desværre har Thomas A valgt at stoppe i bestyrelsen efter 7 års tro tjeneste, og jeg vil benytte
lejligheden til at takke for indsatsen. Thomas er altid en af de første der melder sig, når der skal
arbejdes for klubben.
Klubben er meget solid når man ser på økonomien. Vi har haft to sponsoraftaler med casinowebsider. Den ene aftale er ophørt nu, mens den anden fortsætter til starten af det nye år.

Til gengæld kører klubben på pumperne mht. organisatorisk arbejde, og der er behov for at alle yder
en indsats. Der skal ske ændringer i den kommende sæson. Opgaver som rundelægning, modtagelse
af nye medlemmer, åbne og lukke klubben, oprydning, kaffebrygning, referatskrivning osv. er altså
ikke noget der nødvendigvis behøver at hænge på dem, der i forvejen er allermest ophængt af
opgaver. Lykkes det ikke at nedsætte belastningen på undertegnede, så må klubben finde en anden
formand til næste generalforsamling.
Skak er en sport i tilbagegang. Dansk Skak Union mister konstant medlemmer og klubber lukker
med jævne mellemrum. Det er vigtigt at man som medlem af Skakunionen erkender dette problem
og forsøger at hjælpe sin klub på bedste vis. Ellers kan Frederikssund Skakklub meget let blive den
næste i rækken af klubber, der må dreje nøglen om.
Jeg forsøgte i sidste års beretning at komme med en lignende opsang. Det havde meget begrænset
effekt, så i denne sæson vælger jeg en anden strategi. I perioder, hvor jeg er hårdt hængt op, så må
jeg fravælge den ugentlige klubaften. Skulle jeg ikke være til stede, så kan de fremmødte sagtens
selv finde ud af at lægge en runde. Så betyder det mindre om runden er lagt korrekt. Det gælder om
at få fordelt arbejdet mest muligt.
Her til sidst vil jeg runde beretningen af med at ønske alle klubbens medlemmer en god sæson.
Thomas Larsen

