Formandens beretning
Traditionen tro starter jeg med den resultatmæssige del, og der er heldigvis fremgang at spore i
forhold til sidste år. Både 1. og 2. holdet skal være glade for at brætpoints tæller før matchpoints, da
vi generelt har været gode til at samle points mod de stærke hold, men til gengæld har det knebet
med at vinde matcherne mod vores indbyrdes konkurrenter.
Heldigvis slap 1. holdet for at skulle spille i A-rækken, da andre hold trak sig fra Mesterrækken.
Holdet kvitterede med en 5. plads og vi holdt fin afstand til nedrykningspladserne. Undertegnede
blev topscorer med 4½/7.
Til næste sæson kan nogle af kampene i Mesterrækken blive spillet på hverdagsaftener, men det
bliver formentlig maksimalt en enkelt kamp for vores vedkommende.
2. holdet gik en placering frem og holdt deres samlede forventede score, så mere kan man ikke
forlange. Jeg ser 2. holdet som et af de vigtigste midler til at styrke klublivet og klubånden.
Alexander blev topscorer med 4½/6.
Tilbage til den hjemlige andedam, hvor vi startede sæsonen med en nyskabelse.
Hurtigskakturneringen blev afviklet i samarbejde med vores naboer fra Egedal-Jyllinge. Der blev
spillet 2 runder i Egedal og 2 runder i Frederikssund. I slutningen af sæsonen havde vi en enkelt
fælles aften med ”Fischer Random”, og et par af vores medlemmer deltog i Egedals
klubmesterskab. Fremover vil vi prøve at fastholde et samarbejde mellem de to klubber, og i første
omgang vil vi gentage hurtigskakturneringen.
Resultatet af efterårets turneringer blev at Scheuer vandt ”Spil når du vil”, mens undertegnede vandt
hurtigskakken og derefter KM i lynskak efter omkamp med Kenneth, Stefano og Per.
I klubmesterskabet var der mange, der havde chancen, men da røgen lettede var det undertegnede,
der stod med trofæet. I gruppe 2 var der til gengæld ikke meget spænding, da Alexander var
suveræn og vandt med 1½ points forspring. Det gav ham også lige netop sejren i den samlede
sæsonstilling foran undertegnede, Stefano og Kamil.
Klubben har været godt repræsenteret i udenbys turneringer. I NSU Open var der præmie til både
Alexander og Roar, mens Thomas Andersen vandt præmie i Sondex Cup i Kolding. Jeg har ikke det
fulde overblik over alle Daniels turneringer, men han kunne blandt andet notere sig en flot 1.
præmie i sin gruppe i Politiken Cup. Også Per, Leif og Cort har spillet koordineret i denne sæson.
Viking Cup havde samme deltagerantal som sidste år. Denne gang var det primært juniorgruppen,
der manglede deltagere. Mestergruppen blev overraskende vundet af iranske Aref Vasli. Roar tog
en præmie i 3. klasse, mens Magni var ret suveræn i juniorklassen. Som sædvanlig havde
arrangørgruppen styr på det hele, men vi kan altid bruge flere til at hjælpe med arbejdet.
Apropos Magni, så har han gjort det glimrende i flere juniorturneringer, og det blev til en flot 4.
plads i hans aldersklasse i KSUs junior Grand Prix. Juniorafdelingen består efterhånden af en stabil
kerne, og næste skridt er at få flere til at deltage i turneringerne rundt omkring. Det vil dog være
godt at øge antallet af juniorer, da vi må regne med et vist frafald. Herfra skal lyde en stor ros til
alle, der har hjulpet med juniorarbejdet i klubben.
Sidste år deltog vi i havnefesten for at reklamere for klubben, men dette arrangement kommer
fremover til at foregå under andre former, så vi skal finde nye måder at promovere os selv på.
Bestyrelsen modtager naturligvis altid gode forslag. Ingen forslag bliver dog gennemført uden
arbejdsmæssig opbakning fra resten af klubben.

Klubbens økonomi er i orden, men det presser os, at vi pt. mangler en hovedsponsor til Viking Cup.
Desuden er kontingentet til DSU sat op, hvilket medfører at bestyrelsen foreslår en
kontingentstigning i år. Ellers vil klubben ikke få så meget som en krone ud af bestemte
klubmedlemmers medlemsskab, fordi deres klubkontingent svarer til det beløb vi sender direkte
videre til DSU og 8. HK.
Til slut de sædvanlige formaninger:
- Hjælp med at rydde op på klubaftener. Det er trist at se kaffekopper osv. flyde overalt, mens nogle
få personer må tage slæbet med at rydde op.
- Hjemmesiden kunne godt bruge nogle flere indlæg, så hvis du har deltaget i en turnering eller et
andet skakarrangement, så send et par linjer til webmasteren.
- Endelig skal jeg minde om at vi bruger temmelig meget tid på at rykke nogle få personer for
betaling af kontingent. Husk at holde øje med mailen fra kassereren og at overholde
betalingsfristen.
Dermed er sæsonen 2015-16 rundet af, og en ny og spændende skaksæson kan begynde.
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