
Formandens beretning

Sæsonen 2019-2020 blev afsluttet yderst brat, da Covid-19 ramte landet, og alt blev lukket ned. I 
skrivende stund er der kommet så meget kontrol over situationen her i landet, at der kan næres 
forhåbninger om en nogenlunde normal sæson, men der er ingen tvivl om, at dette vil påvirke al 
skaklig aktivitet i et godt stykke tid fremover. 
Vi kan kun glæde os over at det rent faktisk er muligt at mødes over skakbrættet igen. Fra 
bestyrelsens side vil vi dog indskærpe over for alle medlemmerne, at man følger myndighedernes 
anbefalinger og bidrager til at mindske smitterisikoen mest muligt. Vi har en del medlemmer, som 
er i forhøjet risiko for alvorlige følger, hvis de bliver smittet. Derfor er det yderst vigtigt at tage 
ekstra hensyn, så alle kan deltage trygt i skakklubbens aktiviteter. Samtidigt vil der også blive 
ændringer og restriktioner i forhold til vores lokaler. Alle skal hjælpe med til at overholde 
retningslinjerne, for ellers risikerer vi hurtigt at stå helt uden klublokaler.
Det er også muligt, at situationen udvikler sig i den forkerte retning, og så kan det blive nødvendigt 
at lave ekstra foranstaltninger eller helt lukke klubben igen. Bestyrelsen følger naturligvis 
situationen.

Selv om sæsonen blev lukket ned i utide, så nåede vi dog at afslutte det meste. 1. holdet blev nr. 4, 
hvilket var en plads bedre end sidste sæson. Vi havde dog forventet at kunne kæmpe om top 3, men 
holdet præsterede generelt under forventet. Vores nye mand Jes tog topscorerpræmien med 5½/7.
2. holdet gjorde det fornuftigt i B-rækken, og den opnåede 6. plads var vel det bedste, man kunne 
håbe på. Jørgen Scheuer var endnu en gang pointsluger med 4½/7.

I klubben vandt Per hurtigskakken, Scheuer vandt ”Spil når du vil” og Kenneth blev lynmester. 
Klubmesterskabet blev kun spillet halvvejs færdigt, men det er planen, at vi når resten af partierne i 
løbet af efteråret.

Viking Cup havde besøg af 80 deltagere, hvor IM Kåre Hove Kristensen tog 1. præmien i 
Mesterklassen. I de øvrige klasser vandt Daniel, Finn L og Ole præmie, og der var flere fine lokale 
præstationer undervejs. Lige nu er Viking Cup dog så stor en organisatorisk belastning, at 
bestyrelsen forventer at springe turneringen over i 2021.
Vi havde 5 spillere med i Nordsjælland Weekend EMT, og her var det Daniel og Ole, der gjorde 
klubben ære og fik præmier med hjem.

Vi har igennem de seneste 9 sæsoner haft juniortræning, men det har dog på det seneste været svært
at samle tilstrækkeligt med juniorer. Med Jørgen Slotsgaards død mangler vi en væsentlig drivkraft, 
så vi har besluttet at sætte juniortræningen på pause indtil vi måske kan genoptage den på et senere 
tidspunkt.

Organisatorisk fungerer klubben, men bestyrelsen er hårdt spændt for. Fremover vil mit eget 
engagement på klubaftenerne blive reduceret. Selv mangler jeg noget overskud og motivation til at 
tage den lange vej til Frederikssund. For at opgaverne ikke bare skal flyttes til Per og Finn H, så er 
et større bidrag fra de øvrige medlemmer nødvendigt. Der er rigeligt med opgaver at hjælpe med:

- at tage imod nye medlemmer og introducere dem til skakklubben.
- at hjælpe de knapt så stærke spillere i klubben med at blive bedre.
- at holde foredrag.
- at stå for aktiviteterne på en klubaften. 
- at rydde op og lukke klubben på torsdage og holdskaksøndage.
- at holde orden i klubbens materialer og/eller hjælpe med at opbevare dem.
- at skrive indlæg og referater til hjemmesiden og hjælpe med at vedligeholde den.



- at administrere klubturneringer, f.eks. resultatopdatering.
- at tage billeder på klubaftener.
- at være kampleder til holdkampe.

Situationen er langt fra enestående i de danske skakklubber. For at en klub skal overleve, er det 
simpelthen nødvendigt at fordele arbejdsopgaver og ansvar på flere personer. Jeg er klar over at 
ikke alle er i stand til at bidrage lige meget, og det er heller ikke tanken. Men så længe at klubben er
afhængige af meget få personer, så er den også meget sårbar, hvis en af disse personer skulle holde 
op.
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