
Formandens beretning 

 

Sæsonen 2014-2015 har været en blandet fornøjelse for Frederikssund Skakklub, men der er 

heldigvis flere opture end nedture at berette om. Sæsonens lavpunkt må være 1. holdets kollaps i de 

sidste runder, og det blev til en meget ærgerlig sidsteplads og en tur ned i A-rækken. Der er ingen 

tvivl om, at vi skal gå efter oprykning til næste sæson. Undertegnede blev topscorer med 4½/7.  

2. holdet sluttede også sidst, men det var mere forventet, da vi prioriterer at få alle ud og spille 

holdskak frem for at stille stærkest mulige hold. Cort blev topscorer med 3½/6. 

 

Til næste sæson bliver betænkningstiden i holdturneringen ændret, så der spilles med et tillæg pr. 

træk i alle rækker.  

 

Der blev plads til hele 4 turneringer i efteråret. Scheuer vandt hurtigskakken. Daniel og 

undertegnede delte ”Spil når du vil”. Carsten vandt nyskabelsen ”Fischer random” og undertegnede 

tog sig af lynmesterskabet. Klubmesterskabet blev en intens og omskiftelig affære, hvor Daniel og 

Carsten endte på 5/7. I omkampen var Daniel bedst og tog sin 5. titel. 

Finn L var suveræn i gruppe 2 med 2½ points forspring til de nærmeste forfølgere. 

 

Uden for klubbens trygge rammer har Daniel vanen tro været mest aktiv, men derudover har vi også 

været repræsenteret i KSUs dagturneringer ved Finn L og Leif. NSU Open var lige ved at blive en 

stor succes, men både Thomas A og Daniel missede 1. pladsen i hver deres gruppe. Jeg selv tog en 

beskeden 3. præmie i BMS Efterår. Vi har et bredt udvalg af turneringer at vælge imellem, og jeg 

kan kun opfordre til, at man deltager i EMT’er rundt om i nærområdet. 

 

Skak-OL blev afholdt i Tromsø, og undertegnede var med som en af 6 danske dommere. Det er den 

største dommeropgave jeg har haft indtil nu, men i de kommende år skal jeg primært være dommer 

i Politiken Cup. 

 

Viking Cup oplevede en mindre deltagernedgang, hvilket nok må tilskrives, at vi konkurrerede om 

deltagere med flere andre turneringer samme dag. Af samme årsag afholdes næste års turnering et 

par uger senere. Stormester Sune Berg Hansen var suveræn i Mesterklassen, mens det ikke blev til 

præmier for frederikssunderne. Der skal lyde en stor tak til alle jer, der hjalp til. 

 

Igen i år kan vi notere en lille medlemsfremgang, hvilket kan tilskrives juniorafdelingen. 

Fremmødet til juniortræningen ligger stabilt, og vi har nu et antal juniorer, der berettiger til tilskud 

fra DSU. Både Jørgen og Finn H har gjort et fremragende stykke arbejde, og der har været flere som 

har trådt til som reserver. Har du mod på at hjælpe med juniortræningen, så giv endelig lyd fra dig. 

 

For at skaffe nye medlemmer er klubben aktiv ved arrangementer i byen som f.eks. byfest og 

havnefest. Det er vigtigt at medlemmerne hjælper til ved disse arrangementer, da vi alle har et 

fælles ansvar for at løfte skakken ud af den medlemsmæssige krise. Mange har travlt med at pege 

fingre af ledelsen i DSU, men det er ude i klubberne, at slaget skal vindes. 

 

Bestyrelsen har i sommerens løb haft nogle uformelle drøftelser med vores naboklub fra Egedal-

Jyllinge. Begge klubber er interesserede i et samarbejde, og dette skulle gerne afspejles i det 

sæsonprogram, som netop er udsendt til medlemmerne. Vi vil gerne lave nogle fælles aktiviteter for 

at skabe variation og gøre det mere attraktivt at være medlem af de to skakklubber. Samtidigt giver 

det også god mening at samarbejde om lokale PR-arrangementer. Jeg skal understrege, at der er 



ingen konkrete planer om sammenlægning af de to klubber. En sådan løsning vil koste medlemmer, 

og den vil kun give mening, hvis den ene af klubberne for alvor skranter. 

 

Kassereren kan vanen tro konstatere, at klubbens økonomi er sund. Han har dog ikke ligget på den 

lade side, idet han har arbejdet ihærdigt på at skaffe tilskud til juniortræningen og Viking Cup fra 

både kommunen og DSU. Forhåbentlig kaster det noget af sig, så vi kan styrke det gode 

juniorarbejde. 

Endnu en gang skal jeg minde om, at det koster bestyrelsen en masse tid og kræfter, når vi skal 

rykke medlemmerne for indbetaling af kontingent. 

En anden tidskrævende opgave er på klubaftenerne, hvor især Finn H bruger meget energi på at 

brygge kaffe og rydde op efter de øvrige medlemmer. Husk nu at tage din kaffekop med ud i 

køkkenet og giv gerne et nap med opvask, tag skraldeposen ud, stil inventar og materialer på plads 

osv. Det duer ikke, når alt det praktiske hænger på nogle få personer, for så bryder klubaftenerne 

sammen, når de ikke er til stede. 

 

Hjemmesiden kører fint i det nye format, men flere indlæg fra medlemmerne ønskes.  

 

Arbejdet i bestyrelsen er upåklageligt. I disse internettider foregår det meste via mail, så vi nøjes 

med et årligt bestyrelsesmøde i sommerpausen. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i løbet af 

sæsonen. 

 

Således går vi den nye sæson i møde med håbet om en masse spændende skakpartier og naturligvis 

en oprykning til 1. holdet. 

 

Thomas Larsen 


