
Formandens beretning 

 
Endnu et år i skakklubben er gået og ligesom dronningens nytårstale vil jeg nu berette om året, der 
gik og komme med et par formaninger. 
Medlemstallet er lige nu 26, en nedgang på 5 i forhold til sidste år og vist en tangering af det hidtil 
dårligste i nyere tid. Og hvad værre er, mange af medlemmerne havde valgt at holde skakpause i 
efteråret, så vi startede barometerturneringen med kun 6 mand og sluttede med 8. Et så lavt antal er 
selvsagt ikke holdbart på sigt, men heldigvis viste det sig dog, at vi kom op på 12 til 
klubmesterskabet, stadig ikke meget, men dog et skridt i den rigtige retning. 
 
Heldigvis bød året også på en række positive oplevelser. 
Vores hold spillede 1. kamp uafgjort og vandt de følgende 6 og det var rigeligt til at vinde B-
rækken med 38.5 point foran Roskilde med 33. Kan vi stille med nogenlunde stærkeste hold til 
næste sæson bør en midterplacering i A-rækken være realistisk. 
Vores juniorer har været meget aktive og klaret sig fint. Henrik Mikkelsen blev amtsmester i A-
rækken for 2. år i træk og denne gang havde han endda følgeskab til DM af Thomas Larsen, der 
blev nr. 2 i samme række. Ved DM sluttede Henrik i midten, Thomas noget længere nede. 
Alle 5 juniorer deltog ihærdigt i Junior Grand Prix turneringerne, hvor Henrik Mikkelsen og Peter 
Christiansen vandt de indledende runder i hver deres gruppe og samtlige 5 kvalificerede sig til 
slutspillet om sjællandsmesterskabet.  Her gik det hæderligt, bedst klarede Henrik sig som en delt 
nr. 2 i den stærkt besatte A-klasse. 
 
Viking Cup, som vi en overgang havde overvejet at aflyse, blev heldigvis afholdt. Lidt færre end 
normalt deltog, men stævnet som sådan var igen en arrangementsmæssig succes, bl.a. med 
adskillige præmier til Frederikssund, bl.a. Henrik nr. 2 i 2. klasse, Thomas nr. 1 i 3. klasse og Lars 
vinder af junior-klassen. 
Klubbladet kom efter 1½ års pause i gang igen og har i denne sæson barslet med 2 mammut-numre 
først og fremmest takket været en ihærdig redaktørindsats af Thomas. 
Et Åbent Hus arrangement blev en stor succes med fremmøde af 21 lokale skoleskakspillere samt 
15 inviterede Hillerøddere, som dog tillod sig at vinde stort i den arrangerede holdkamp. 
Endelig har flere af klubbens spillere deltaget i EMT'er med fine resultater til følge, bl.a rykkede 
Thomas op i 2. klasse og Valdemar vandt nederste klasse sikkert i NSU. Flere andre noterede sig 
for pæne ratingfremgange. 
 
Efter Allans afgang har Henrik bestyret regnskabet og gjort det fint, året har dog givet et mindre 
underskud, så vi bør nok snart have en kontingent-forhøjelse. Vores kontingent er da også lavt i 
forhold til naboklubberne. 
 
Af interne turneringer vandt Henrik barometerturneringen foran Peter og Thomas. 
Per vandt KM i lyn. mens Peter tog sig af B-gruppen. Per vandt også for første gang det rigtige KM, 
her vandt Valdemar B-gruppen og Jens C-gruppen. 
Endelig blev Henrik topscorer på klubholdet med imponerende 6.5 points. 
 
Skal jeg konkludere året, må det være at det bortset fra antallet af aktive spillere har været et 
udmærket år for klubben, men det er dog klart, at det er vores vigtigste opgave at øge antallet af 
medlemmer. Alle må lægge hovedet i blød, men muligheder er at være mere synlig både med 
udendørs skak og indlæg i avisen og lokalradioen, at reklamere mere for klubben på Internettet og 



ikke mindst at tilknytte skoleskak-spillerne tættere til os, f.eks. med Niels Jørgen Fries Nielsens 
model hvor de får tilbudt et ultrabilligt medlemskab af skakklubben. 
Og udover at øge antallet af nye medlemmer ser jeg også gerne at de allerede eksisterende 
medlemmer bliver mere aktive og hjælper klubben over denne forhåbentlig kun midlertidige krise. 
F.eks. kan man hjælpe ved bare at møde op, men jeg ser også gerne at det organisatoriske arbejde, 
som der er med at drive klubben og skaffe nye medlemmer bliver fordelt på flere hoveder, jeg kan 
f.eks. desværre ikke øge min indsats så skal der være flere aktiviteter må alle hjælpe til. 
Jeg ser også gerne en debat om hvordan vi gør vores interne turneringer mere afvekslende, f.eks. 
kunne man overveje at spille efterårets barometerturnering som dobbeltrundig hurtigskak i stedet 
for efter den lange betænkningstid.   
 
Rent sportsligt må målet være at vise at vi er gode nok til at spille i A-rækken og så synes jeg også 
vi bør tilmelde et hold til den nye pokal-turnering næste år. 
Til sidst vil jeg gerne sige tak for det forgangne år og på gensyn i næste sæson. 
Om ikke før ses vi til sæsonstarten i august, men ellers er der forinden formentlig skak i Bløden 
31/5 kl. 10-14 og desuden Bent Larsen foredrag i Hillerød 4/8. 
 
Per Lund 


