Formandens beretning
Som traditionen foreskriver det, så vil jeg gerne starte med resultaterne fra den forgangne sæson. 1.
holdet startede sløjt med at tabte stort til et hold vi normalt burde kunne slå, og derefter lå vi i
faretruende nærhed af nedrykningsstregen i hele sæsonen. Vi nåede at hive en uafgjort og en sejr
hjem, men det så svært ud i sidste runde, da vi skulle møde topholdet Hillerød. Med en
kraftanstrengelse lykkedes det at hive 3½ points i land, og dermed en 6. plads og en ny sæson i
rækken. Carsten Parbo var det individuelle lyspunkt med 4 points ud af 6 mulige.
1. holdet slap for at spille kampe på hverdagsaftener, og forsøgsordningen med enkelte
hverdagskampe fortsætter ikke til næste sæson, hvor vi altså fortsat har et søndagshold.
2. holdet endte sidst i B-rækken, men holdet scorede mere end 1 point over forventet score, så
resultatet var godkendt. Jørgen Scheuer var pointsluger på 1. brættet med 6 points i 7 kampe.
For anden sæson i træk startede vi sæsonen med en fælles hurtigskakturnering med Egedal-Jyllinge.
Den blev vundet af Christoffer Munkholm, mens undertegnede på 2. pladsen blev bedst placerede
FsS’er. Også i ”spil når du vil” løb formanden med sejren. Som noget nyt forsøgte vi at lade ”spil
når du vil” fortsætte hen over hele sæsonen, men det blev en decideret fiasko, da der slet ikke blev
afviklet flere partier. Interessen var der åbenbart ikke?!
Vores nye medlem Hasso Schütze har allerede markeret sig kraftigt i klubturneringerne. I
lynmesterskabet måtte han ud i en dramatisk finaleomkamp mod Daniel Andersen inden sejren var i
hus. Til gengæld var der ikke ret meget tvivl om hvor skabet skulle stå i klubmesterskabet, da Hasso
vandt alle sine 9 partier. I gruppe 2 var Kamil Girtler overraskende suveræn, og han sluttede med
hele 2½ points forspring til de nærmeste forfølgere. Samtidigt sikrede Kamil sig sejren i den
samlede sæsonstilling foran Hasso, Undertegnede og Kristian Kjær.
Klubmesterskabet blev sat i gang allerede 24. november, så der blev plads til at afvikle 9 runder.
Det gik umiddelbart fint, men afviklingen af partierne gik desværre ikke ret godt. Alt for mange
partier blev udsat, og det var især et problem med meget sene afbud. I alle 9 runder kom der enten
et afbud på selve spilledagen eller en decideret udeblivelse. Nogle gange endda flere på samme
aften. Det er ikke godt nok, og det er ærgerligt for modstanderen, som har sat aftenen af til et parti
skak. Sygdom er enhver mands herre, men det var langtfra hver gang, at det var årsagen. Husk at
det er tilladt at spille partiet forud, hvis man på forhånd ved, at man må melde afbud til en runde.
Videre til de eksterne aktiviteter: Daniel Andersen har deltaget i ca. 20 koordinerede turneringer i
sæsonens løb, og det blev bl.a. til en 1. plads i Taastrup Quick Weekend. Jeg har ikke det fulde
overblik, men det er nok blevet til et par præmier mere. Cort Skov og Thomas Andersen delte 2.
præmien i deres gruppe i Nordsjælland Weekend EMT, mens Finn Larsen noterede sig for en delt
gruppesejr i KSUs dagturnering. Endelig nåede undertegnede semifinalen i Allerøds hurtigskak
knock out turnering.
Udover de nævnte har en lille håndfuld spillere været aktive uden dog at levere
bemærkelsesværdige resultater.
Viking Cup havde i år fået en sponsoraftale i hus med Hillerød Sundhedsmassage. Det betød at vi
kunne udlove forhøjede præmier, hvilket gav en stærk Mesterklasse. Sune Berg Hansen vinder hver
gang han stiller op, og denne gang var ingen undtagelse. 4 FsS’ere deltog uden for alvor at være i
nærheden af præmierne. I juniorgruppen klarede Mikki og Carl Emil sig godt, men som sædvanlig
var Magni bedst spillende, og kun et nederlag i sidste runde forhindrede ham i at nå helt til tops.

Netop Magni har været klart vores mest aktive junior, og det er godt at se fremgangen. For nylig
vandt han sin gruppe ved København Open i skoleskak, og kort forinden tog han 1. pladsen i sin
aldersgruppe ved et Ungdoms Grand Prix stævne i Hillerød. Der er dog også fremgang at spore hos
de øvrige juniorer. Den store opgave bliver at holde sammen på juniorafdelingen og sørge for at få
flere børn og unge til at spille skak i Frederikssund. Klubben havde således sendt 4 mand til at
hjælpe ved bymesterskabet i skoleskak for hold. Det blev afholdt i Frederikssund Hallen med flere
hundrede deltagere, og forhåbentlig kaster vores reklame for klubben noget af sig i form af flere
juniormedlemmer.
På det seneste er der kommet rigtig meget fokus i Dansk Skak Union på medlemshvervning. Vi
nærmer os den forkerte side af 4.000 medlemmer, så noget skal gøres for at få vendt udviklingen.
Mange af de små klubber lider en stille død, men til gengæld sker der nye spændende initiativer i de
større klubber. Allerød Skakklub har deltaget i et reklamefremstød på Facebook, hvor de
arrangerede gratis skaktræning for begyndere. Hillerød Skakklub har fremlagt en plan for hvordan
de vil blive en af landets største og mest aktive skakklubber. Eksempelvis er de begyndt at have
eftermiddagsskak om onsdagen som supplement til deres normale klubaften om tirsdagen.
Helt samme muligheder har vi ikke i Frederikssund på grund af klubbens størrelse, men vi er heller
ikke så små, at vi ikke kan gøre noget. Bestyrelsen er lydhør over for gode idéer – især hvis vi kan
få fordelt arbejdsbyrden, så det ikke automatisk hænger på dem, der i forvejen gør det største stykke
arbejde.
Økonomisk klarer klubben sig fint, selv om vi ikke helt fulgte med DSUs kontingentstigning sidste
år. Vi bør have råd til at fejre klubbens 110 års jubilæum om 2 år. Jeg skal dog minde om at
kassereren bruger irriterende meget tid på at rykke nogle få medlemmer for kontingent. Nogle
medlemmer vælger bare at ignorere de mange rykkere. Husk nu at betale, når der sendes
opkrævninger ud.
Nu vi er i gang med formaningerne, så kniber det stadig med oprydningen på klubaftenerne.
Primært Finn Holm gør en kæmpe indsats for at rydde op når alle andre er gået, men det kan ikke
være meningen, at det hele mere eller mindre skal hænge på en enkelt person.
Sluttelig vil jeg gerne sige tak for indsatsen til bestyrelsen, juniortrænerne, Viking Cup arrangørerne
og alle dem der i øvrigt har gjort en indsats for klubben i sæsonens løb.
Thomas Larsen

