
Formandens beretning 

 
Jeg vil starte med sæsonens resultater og derefter komme ind hvordan det organisatoriske arbejde er 
gået. 
1. holdet forbedrede sig en placering i forhold til sidste sæson, men trods 3. pladsen var vi aldrig i 
nærheden af oprykning.  Vi fik ellers en sejr og en uafgjort mod de to tophold, men præstationerne 
mod bundholdene var ikke gode nok til en topplacering. Daniel og Carsten delte 
topscorerværdigheden med 5½ points. Daniel endda kun for 6 kampe. 
 
2. holdet kunne godt have stillet stærkere op igennem sæsonen, og selv om det går ud over 
resultaterne, så er det vigtigt at så mange som muligt kommer ud og spiller for klubbens hold. I 
sidste sæson blev kampene fordelt på færre spillere, så på det punkt er der fremgang at spore.  
Resultatet blev en 7. plads i B-rækken og Jørgen Slotsgaard blev topscorer med 3½ points. 
 
Efterårets to turneringer ”hurtigskak” og ”spil når du vil” blev begge vundet af Stefano, mens 
Kenneth blev lynmester for 3. gang på 4 år. Stefano nåede at hente så mange points i efteråret at han 
også tog sejren i den samlede sæsonstilling. 
I klubmesterskabet var der så mange deltagere at der kunne laves to grupper. Undertegnede scorede 
maksimumpoints i gruppe 1 og jeg hentede dermed mit andet klubmesterskab. Finn Holm vandt 
gruppe 2 efter en tæt kamp. 
 
Det er næppe nogen overraskelse at Daniel er vores mest aktive medlem i de eksterne turneringer, 
men Finn Larsen, Leif, jeg selv samt Jacob, der var medlem en halvsæson, har deltaget i turneringer 
uden for klubbens trygge rammer. 
 
Vores egen hurtigskakturnering Viking Cup havde 79 deltagere og blev vundet af Jonny Hector. 
Som noget nyt blev der spillet med tidstillæg pr. træk i Mesterklassen, og det viste sig at være en 
forbedring, som bør gentages til næste år. 
Det skal nævnes at Aage op til turneringen gjorde et stort stykke benarbejde for at skaffe 
sponsorater, og det var medvirkende til at vi igen kom igennem arrangementet uden økonomiske 
skrammer. 
 
Som dommer har jeg haft et aktivt år med 4 internationale turneringer på 5 måneder, og det har 
været afgørende for at titlen som International Arbiter nu er hjemme. Det er den højeste 
dommertitel man kan opnå indenfor skak. 
Jeg kan i øvrigt kun opfordre til at man tager et af de dommerkurser, som Dansk Skak Union 
tilbyder. Det er altid rigtigt nyttigt at kende reglerne. 
 
Juniorskakken fortsatte i år i en mere organiseret form. Det er ikke blevet til mere end et par nye 
medlemmer, men forhåbentlig kan det lade sig gøre at trække flere juniorer ind i klubben. Stor ros 
til Jørgen og Aage for en energisk indsats. Aage har dog valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem, så 
jeg vil gerne takke ham for den indsats i de forløbne 2 år. 
 
Mht. økonomien, så har klubben ingen problemer, for kassereren kan igen præsentere et pænt 
overskud, som vi lægger til side til jubilæumsfestligheder eller lignende. Lidt malurt i bægeret er 
der dog. Ved hver kontingentopkrævning er der altid nogle stykker som ikke betaler til tiden. Det 
koster unødigt meget tid og mange kræfter for kassereren og sekretæren at sende rykkere og nye 
girokort. 



 
I det forløbne sæson har jeg lavet et godt stykke over 700 timers skakorganisatorisk arbejde – altså 
uden at flytte en eneste skakbrik. Omregnet svarer det til over 2 timers arbejde hver eneste dag året 
rundt. Det skal skæres ned til omtrent det halve i denne sæson, og det kommer også til at kunne 
mærkes her i klubben. Klubaftenerne kommer i højere grad til at foregå via selvstyre blandt de 
fremmødte, da min tilstedeværelse nok vil være begrænset. Jeg genopstiller som formand, men skal 
selv være den første til at erkende at energien ikke er den samme som for 11 år siden. 
 
Jeg vil runde beretningen af med nogle opfordringer til klubbens medlemmer i den kommende 
sæson: 
1) Find ud af hvad du kan gøre for at forbedre din spillestyrke. Fremgang er god motivation. 
2) Tag ud og spil noget skak. Skak er sjovt! 
3) Tænk over hvad du kan gøre for at hjælpe din klub og din bestyrelse. 
4) Kom gerne med idéer og forslag, og vær parat til selv at gøre en indsats for at føre dem ud i livet. 
5) Fortæl alle om glæderne ved at spille skak. Vi dyrker verdens bedste spil, og vi vil gerne have 
flere til at gøre det. 
 
Hav en rigtig god sæson. 
 

Thomas Larsen 


