
Formandens beretning 

 

Jeg starter vanen tro med den resultatmæssige del af beretningen, og senere vil jeg så skifte fokus til 

den organisatoriske del. Vi lægger positivt ud med 1. holdet, der havde en flot sæson og 4. pladsen 

var den bedste placering i 5 år. Kenneth og Kristian delte topscorerværdigheden med 5/7, men der 

var mange der bidrog til det gode resultat. 

2. holdet havde det svært i B-rækken, men formåede dog at holde et enkelt hold under sig, og holdet 

endte et helt point over den forventede score, så det var ikke så galt endda. Igen i år var det Jørgen 

Scheuer, der tog hovedparten af pointene på 1. brættet med 6 points i 8 kampe. 

 

De interne turneringer blev igen indledt med en fælles hurtigskakturnering med Egedal-Jyllinge. 

Undertegnede løb med 1. pladsen efter tæt kamp med et par af Egedal-Jyllinges spillere. Jørgen 

Scheuer blev den klare vinder af ”Spil når du vil”, mens Hasso genvandt lynmesterskabet med 

maksimumpoints. Helt så sikkert var hans titelforsvar af klubmesterskabet ikke, men i de afgørende 

momenter var Hasso den bedste, og han genvandt titlen med et points forspring. Samtidigt vandt 

Hasso den samlede sæsonstilling foran Thomas A, Thomas L og Per. 

I gruppe 2 var Finn Larsen en klasse bedre end de øvrige, og selv om han afgav et par remiser, var 

der alligevel 1½ points forspring til 2. pladsen. 

Igen i år var det en noget nær håbløs opgave at få afviklet partierne. Jeg forsøgte at flytte rundt på 

afviklingen af de enkelte partier, men det hjalp ikke. Sidste runde måtte alligevel udsættes en uge. 

Jeg ved ærligt talt ikke hvad jeg skal gøre, men måske har medlemmerne selv nogle idéer? Jeg gider 

i hvert fald ikke at bruge tid og energi på at få afviklet turneringen, når jeg alligevel bliver mødt 

med en vis portion ligegyldighed over for partierne i klubbens vigtigste turnering.  

Husk også på, at der er en modstander, som gerne vil spille et spændende parti skak, og alle 

udsættelser er med til at tage lidt af lysten fra modstanderen. 

 

Jeg vil gå videre til de eksterne aktiviteter. Desværre har jeg ikke noget samlet overblik, men jeg 

kan da nævne at både Cort og Daniel fik præmie i Nordsjællands Weekend EMT, og at Daniel bla. 

tog 2. præmie i Kronborgturneringen og 1. præmier i både Øbro og Hvidovre. Derudover er der kun 

et par stykker mere, der har repræsenteret klubben udadtil – dog uden for alvor at gøre sig 

bemærket. 

 

Viking Cup var for andet år i træk sponsoreret af Hillerød Sundhedsmassage. Desuden var 

turneringen en del af 8. Hovedkreds’ 75 års jubilæum, så vi kunne udlove ekstra præmier af den 

årsag. Turneringen blev meget overraskende vundet af Steen B. Petersen, mens Kamil stod for den 

eneste præmie til FsS i 3. klasse. I alt havde 84 skakspillere valgt at tage til Frederikssund for at 

spille skak. 

 

Vi valgte at droppe juniorgruppen til Viking Cup, men til gengæld afholdt vi så 

Sjællandsmesterskabet for juniorer. Til trods for at vi påtog os opgaven med kort varsel, så lykkedes 

det at stable et godt arrangement på benene med 44 deltagere. Fra Frederikssund Skakklub blev 

Max og Magni hhv. nr. 9 og 10 i gruppe E, mens Emil blev nr. 6 i gruppe F. 

Vi arrangerede også en juniorturnering i efteråret, hvor hele 7 af de 17 deltagere var fra 

Frederikssund. 

Der skal lyde en særlig tak til alle jer, der har hjulpet med at arrangere turneringerne. Uden jer 

kunne det ikke lade sig gøre. 

 



Juniorafdelingen kører godt, og jeg har indtrykket af at vores ca. 10 juniorer er glade for at komme i 

klubben. Som noget nyt blev der arrangeret et klubmesterskab blandt juniorerne, og her vandt 

Magni efter omkamp med Rasmus. Jeg vil gerne uddele et stort skulderklap til vores juniortrænere 

for det gode arbejde. 

 

Når man lægger alle de ovennævnte ting sammen, så er vi en aktiv og velfungerende klub, men 

under overfladen lurer problemerne. Medlemstallet har ligget stabilt omkring 30 i de seneste 

sæsoner, men det dækker over, at vi har mistet en håndfuld seniormedlemmer, der var med til at 

sikre bredden og stabiliteten i klubben. Dertil skal lægges at flere af de nuværende medlemmer 

kæmper med sygdom eller andre problemer hos dem selv eller deres nærmeste, og det sætter 

naturligt nok skakken i anden række. Medlemsnedgangen er næsten opvejet af tilgang i 

juniorafdelingen, men som vi alle ved, så er et juniormedlem en flygtig størrelse, som hurtigt kan 

forsvinde igen. Vi har brug for en stabil medlemsbase af en vis størrelse, for at klubben kan 

overleve på sigt.  

Medlemsnedgangen betyder også, at vi får svært ved at stille et fuldt 8-mandshold i den kommende 

sæson. I skrivende stund har vi kun 17 medlemmer, som er relevante til holdskak, og det er for lidt. 

Der skal kun komme et par afbud til 2. holdet før at 8. brættet står tomt. I sidste sæson kunne vi i 

snit kun stille med 7 mand pr. kamp, og der er ingen grund til at tro, at det bliver bedre i denne 

sæson. Derfor vil 2. holdet formentlig blive lavet om til et 4-mandshold, med mindre at der kommer 

tilgang til klubben. 

 

Organisatorisk hviler klubben også på et skrøbeligt fundament. Jeg selv tegner klubben udadtil og 

tager mig af turneringsledelsen, mens Henrik har fuldstændigt styr på den økonomiske del. Per og 

Finn sørger for den daglige drift på klubaftenerne lige fra kaffebrygning og opvask, til quizmaster, 

kontingentopkræver og diverse indkøb. Piller man bare en person ud af denne ligning, så er klubben 

efter min mening meget tæt på et sammenbrud. Det ville være dejligt, hvis vi kunne få nogle flere 

medlemmer involveret i de store og små opgaver, der får klubben til at fungere.  

 

Personligt har jeg i et stykke tid gerne ville skære ned på mit eget engagement i klubben. Det er 

ikke tanken, at jeg slipper alt, hvad jeg har i hænderne lige nu, men forvent at serviceniveauet går 

ned. Måske kan det ligefrem resultere i at andre medlemmer gør en ekstra indsats. 

 

Økonomisk har klubben ingen problemer, og bestyrelsen vil gerne sætte midler af til at fejre 

klubbens 110 års jubilæum i foråret 2019. Vi har dog ikke besluttet noget konkret, og vi vil derfor 

gerne høre generalforsamlingens mening. Alle forslag er velkomne, men husk at vi har begrænsede 

ressourcer til at udføre arbejdet. 

 

Jeg vil slutte af med den sædvanlige påmindelse om at hjælpe med opstilling og oprydning på 

klubaftenerne, og så ellers ønske alle klubbens medlemmer en god og gevinstfyldt sæson. 

 

Thomas Larsen 


